LATO 2018 – KURSY WAKACYJNE

Język

Nazwa
kursu

NIEMIECKI

TRENING
EGZAMINACYJNY

JĘZYK NIEMIECKI
TRENING EGZAMINACYJNY
B1, B2, C1
Długość
kursu

48
g.lekc.
6 tyg.

Wielkość
grupy

3–5
osób

Poziom

B1
B2
C1

Plan zajęć
– terminy kursów, dni, długość zajęć

31.07-06.09
04.09-11.10

wtorek,
czwartek

03.08-08.09
07.09-13.10

piątek,
sobota

Cena
kursu za
godzinę
lekcyjną

17.15-20.30
2 x 4 godz. lekc.
(180 min) /tyg.
08.00-11.15

już
od
18,40 zł

2 x 4 godz. lekc.
(180 min) /tyg.

W ofercie:
- 48 godzin lekcyjnych zajęć,
- kameralne grupy,
- harmonogram zajęć: 2 x 4 godziny lekcyjne w tygodniu,
- czas trwania kursu: 6 tygodni
- dni zajęć: wtorek i czwartek (godz. 17.15-20.30) lub piątek i sobota (godz. 8.00-11.15),
- Bonus – bezpłatny egzamin próbny.
Opis kursu:
Kurs przeznaczony jest dla osób na poziomie B1, B2 i C1 chcących przystąpić do egzaminów, odpowiednio:
Goethe-Zertifikat B1,
Goethe-Zertifikat B2,
Goethe-Zertifikat C1.
- Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie do jednego z powyższych egzaminów Goethe-Institut, również
w sesji jesiennej 2018.
- Wszystkie zajęcia są prowadzone przez lektorów – egzaminatorów GI, którzy na co dzień przeprowadzają egzaminy oraz sprawdzają prace przystępujących do nich osób.
- Doświadczenie egzaminacyjne lektorów stanowi gwarancję jakości nauczania i daje Słuchaczom unikalną możliwość nauki ze specjalistą.
- Na kursie uczestnicy doskonalą techniki egzaminacyjne na podstawie autentycznych testów z poprzednich lat
oraz dodatkowych materiałów.
- Na zakończenie proponujemy bezpłatny egzamin próbny, który jeszcze bardziej wzmocni egzaminacyjną
pewność własnych sił.
W cenie kursu:
- zaświadczenie o ukończeniu kursu,
- dostęp do Wirtualnego Sekretariatu,
- możliwość korzystania z biblioteki SJO OMNIBUS,
- konsultacje z lektorem prowadzącym zajęcia
WAŻNE - w kolejnym roku szkoleniowym można kontynuować naukę po atrakcyjnej cenie.
System rabatów:
- 10% dla Słuchacza SJO OMNIBUS – uczestnika rocznego kursu 2017/18 (powyżej 60 g. lekcyjnych)
- 10% dla każdej osoby zapisanej do 30.05.2018 i jednorazowej opłacie za kurs
- 10% dla uczniów i studentów poniżej 26 roku życia
Rabaty mogą się łączyć, jednak ich suma nie może przekroczyć 20%.
Informacje i zapisy w Sekretariacie Szkoły OMNIBUS. Zapraszamy!

Szkoła Języków Obcych OMNIBUS, pl. Wolności 5, 61-738 Poznań,
tel. 61 851 69 65, fax 61 851 53 23,
szkola@eOmnibus.pl, www.eOmnibus.pl
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