KURS OGÓLNY 2017/2018
KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO
POZIOM B1.1

Podręcznik kursowy MENSCHEN 3 – 1 CZĘŚĆ (podręcznik oraz ćwiczenia )
Program kursu – słuchacze uczą się równomiernie wszystkich sprawności językowych, które są potrzebne do porozumiewania się w języku obcym: poprawnego czytania, rozumienia tekstu pisanego i pisania, rozumienia mowy i mówienia (wypowiedzi ustnej oraz prowadzenia rozmowy). Na kursie zostanie wprowadzony i ugruntowany materiał gramatyczny i językowy, który pozwoli na skuteczne osiągnięcie poziomu porozumiewania się w języku niemieckim na poziomie samodzielności B1 wg systematyki Rady Europy w bliskich i znanych sobie sytuacjach codziennych, np. rozumieć najważniejsze informacje zawarte w prasie, radiu czy telewizji, pytać o informacje, a w rozmowie z partnerem osiągnąć wspólne ustalenia.
Osiągnięcie poziomu B1.1 przewiduje się po 120 godzinach lekcyjnych nauki. Kursy roczne w Szkole OMNIBUS trwają
również 120 godzin lekcyjnych i umożliwiają słuchaczowi i lektorowi pełną realizację programu przeznaczonego
na ten etap nauki.
Kurs ogólny na poziomie B1.1 jest niezwykle istotny dla uczącego się ponieważ stanowi przejście do etapu
samodzielności językowej zgodnej z opisem kompetencji językowych Rady Europy. Ukończenie tego kursu daje również
solidne podstawy do nauki na kolejnym kursie, który przygotowuje do egzaminu Goethe-Zertifikat B1.
W celu uzyskania jak najlepszych wyników w nauce doradzamy również korzystanie z następujących publikacji:
SŁOWNIK: do wyboru: Langenscheidts Taschenwörterbuch, wyd. Langenscheidt lub PONS Szkolny słownik niemieckopolski, polsko-niemiecki, wyd. Klett
GRAMATYKA: Klipp und klar – gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami – wyd. LektorKlett.
KURS 120 godzin lekcyjnych
Godziny zajęć
/ wielkość grupy
16.15–17.45
(4–6)
18.00–19.30
(4–6)
16.15–17.45
(4–6)
18.00–19.30
(4–6)
19.45–21.15
(4–6)
08.15–11.30
(4–6)

Dni tygodnia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cennik 2017/2018

poniedziałek, środa
poniedziałek, środa
wtorek, czwartek
wtorek, czwartek
wtorek, czwartek
sobota

Sposoby płatności:
Kiedy
co miesiąc
co semestr
jednorazowo
przy zapisie

Liczba osób
w grupie
4–6

0%
21,00

Cena 1 godziny lekcyjnej
po uzwględnieniu rabatu
5%
10%
15%
19,95
18,90
17,85

20%
16,80

RABATY w roku 2017/2018
Za ile godzin
lekcyjnych
15
60

Liczba
wpłat
8
2

120

1

10% – uczniowie i studenci
10% – za kontynuację nauki w kolejnym roku
10% – za jednorazową opłatę za całoroczny kurs
10% – za jednoczesną naukę 2 języków na rocznych kursach
(rabat przysługuje za każdy kurs)

5% – za jednorazową opłatę za semestr (4 miesiące nauki)
5% – rabat rodzinny
Rabaty mogą się sumować, jednak nie więcej niż do 20 % łącznie.

Cena Twojego kursu:
Język niemiecki – roczny kurs ogólny NB1.1:
Sposób płatności: __________________
Cena za 1 godzinę lekcyjną:

Przysługujący rabat: __________

_________

Wysokość wpłaty: ______ x ______ - ______ (podręcznik*) = _______
(*) cena podręcznika jest odejmowana od płatności jednorazowej lub w momencie płatności za więcej niż 60. godzinę lekcyjną kursu.

Szkoła Języków Obcych OMNIBUS
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