KURS WAKACYJNY – LATO 2019
J. ANGIELSKI

Język

Nazwa
kursu

ANGIELSKI

KONWERSACJE
NA POZIOMIE

KONWERSACJE NA POZIOMIE
A2-B1, B2-C1

Długość
kursu

Wielkość
grupy

Poziom

Plan zajęć
– terminy kursów, dni, długość zajęć
09.07-25.07

A2-B1
18 g.
lekc.
(3 tyg.)

30.07-20.08

3–5
osób

08.07-24.07
B2-C1
05.08-21.08

wtorek,
czwartek
poniedziałek,
środa

Cena
kursu za
godzinę
lekcyjną

16.30-19.00
2 x 3 godz.
lekcyjne
(135 min)
w tygodniu

już
od
16,80 zł

W ofercie:
- 18 godzin lekcyjnych zajęć,
- kameralne grupy,
- harmonogram zajęć: 2 x 3 godziny lekcyjne tygodniowo,
- czas trwania kursu: 3 tygodnie,
- dni zajęć: wtorek i czwartek (poziom A2-B1), poniedziałek i środa (poziom B2-C1),
- godziny zajęć: 16.30-19.00.
Opis kursu:
Kurs wyjątkowy i praktyczny. Mowa to podstawa komunikacji społecznej, zarówno w życiu prywatnym, towarzyskim, jak i zawodowym. Szkolenie koncentruje się na doskonaleniu płynności i swobody formułowania opinii,
elastyczności i spójności wypowiedzi oraz zachowania poprawnych relacji społecznych i regionalnych .
W ciągu 3 tygodni udoskonalisz i pogłębisz szereg umiejętności i sprawności:
- nauczysz się precyzyjniej i klarowniej przedstawiać opinie, poglądy oraz punkty widzenia,
- poczujesz większą pewność w rozumieniu intencji wyrażanych nie wprost lecz poprzez niuanse stylistyczne,
- nabierzesz wprawy w użyciu trudnych, ale świadczących o poziomie zaawansowania struktur gramatycznych,
- pogłębisz znajomośćelementów kultury popularnej i konwencji grzecznościowych,
- dowiesz się, jak wyrażać swoje emocje w sposób przekonywujący i zrozumiały dla cudzoziemca.
W cenie kursu:
- zaświadczenie o ukończeniu kursu,
- dostęp do Wirtualnego Sekretariatu,
- możliwość korzystania z biblioteki SJO OMNIBUS,
- konsultacje z lektorem prowadzącym zajęcia.
W kolejnym roku szkolnym można kontynuować naukę po atrakcyjnej cenie.
System rabatów:

- 10% dla Słuchacza SJO OMNIBUS– uczestnika rocznego kursu 2018/19 (powyżej 60 g. lekcyjnych)
- 10% dla każdej osoby zapisanej do 31.05.2019 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!
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