KURSY WAKACYJNE – LATO 2019

Język

Nazwa
kursu

NIEMIECKI

SEMESTR
W4
TYGODNIE

J. NIEMIECKI – EGZAMINACYJNY
SEMESTR W 4 TYGODNIE
B1, B2, C1

1

Długość
kursu

60 g.
lekc.
(4 tyg,)

Wielkość
grupy

Poziom

3–5
osób

B1
B2
C1

Plan zajęć
– terminy kursów, dni, długość zajęć

01.07-24.07
29.07-22.08
02.09-25.09

poniedziałek,
wtorek,
środa,
czwartek

Cena
kursu za
godzinę
lekcyjną

17.15-20.30
4 x 4 godz.
1
lekcyjne)
(180 min)
w tygodniu

już
od
18,40 zł

w trzecim lub czwartym tygodniu kursu 3 x 4 godz. lekc. (3 x180 min)

W ofercie:
- 60 godzin lekcyjnych zajęć,
- kameralne grupy,
- harmonogram zajęć: 4 x 4 godziny lekcyjne w tygodniu (w trzecim lub czwartym tygodniu 3 x 4 godz. lekc.),
- czas trwania kursu: 4 tygodnie,
- dni zajęć: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,
- godziny zajęć: 17:15-20:30
Opis kursu: .
 Intensywny kurs egzaminacyjny kierowany jest do osób zdeterminowanych i o wysokiej motywacji, które
wiążą z językiem niemieckim prywatne i zawodowe plany.


Na życzenie naszych Słuchaczy, zwiększamy w tym roku intensywność nauki do 16 godzin lekcyjnych
w tygodniu i skracamy realizację programu jednego semestru do 4 tygodni.



Zwykle w mierzeniu postępów w nauce zakłada się pracę w domu, mamy jednak świadomość, że udział
w tak intensywnym kursie znacznie ją redukuje. Starannie dobraliśmy energicznych i doświadczonych
lektorów, aby jak najlepiej wykorzystać naukę w salce lekcyjnej podczas zajęć późnym popołudniem.



Jednakowo zależy nam na satysfakcji Uczestników kursów wakacyjnych i efektywności nauki, stąd
dbałość o zrównoważony program nauczania oraz kameralne warunki na zajęciach – na każdym poziomie
organizujemy 3 – 5-osobową grupę.



na kursie zostanie wprowadzony i utrwalony materiał gramatyczny i językowy, który pozwoli na skuteczne
porozumiewanie się w języku niemieckim w mowie i piśmie na poziomie samodzielności B1, B2 lub C1 wg
systematyki Rady Europy we wszystkich sytuacjach codziennych. Dodatkowo uczestnicy poznają rodzaje
zadań egzaminacyjnych oraz doskonalą strategie i techniki egzaminacyjne.



Realizacja w krótkim czasie programu 1 semestru ma na celu osiągnięcie szybkiego i zauważalnego
postępu w nauce, a także kontynuację nauki w trybie regularnym od października 2019. Możliwe będzie
także przystąpienie do egzaminów Goethe-Institut w sesji jesiennej 2019.

W cenie kursu:
- zaświadczenie o ukończeniu kursu,
- dostęp do Wirtualnego Sekretariatu,
- kupon rabatowy w wysokości 25% na podręcznik kursowy
- 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 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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