KURS EGZAMINACYJNY 2020/2021
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
JĘZYK ANGIELSKI

Ilość
godzin

Czas
trwania

50

19.10.2020
21.05.2021

Poziom

A2-B1

Liczebność
grup

Intensywność

1x 90min./ tyg.

4-6

Terminy
pn 16:30 -18:00
wt 16:30 -18:00
śr 18:15 -19:45
czw 18:15 -19:45

Tryb

stacjonarne/
on-line

Opis: Celem kursu jest całościowe powtórzenie, rozszerzenie oraz nadrobienie wymaganego materiału
gramatycznego i leksykalnego, aby uczeń uzyskał lepsze wyniki na egzaminie i dostał się do wymarzonej szkoły
średniej. Kursy prowadzą wykwalifikowani lektorzy, którzy uczą również w zreformowanych szkołach
podstawowych, dzięki czemu mają bieżącą wiedzę z zakresu wprowadzanych zmian i nowości. Lektor
zaznajamia Kursantów ze strategiami i technikami rozwiązywania poszczególnych ćwiczeń, zwraca również
uwagę na nowe typy zadań oraz wskazuje pułapki. Uczniowie podczas kursu rozwiązują dziesiątki zadań, a co
najważniejsze piszą przykładowe testy, łącznie z trzema próbnymi egzaminami.
Mimo, że wynik Egzaminu Ósmoklasisty nie wpływa na ukończenie szkoły podstawowej to jednak ma
ogromne znaczenie przy rekrutacji do szkół średnich. W okresie przejściowym tj. do 2022 roku jego poziom
biegłości językowej będzie zmieniał się od A1+/A2 wg ESOKJ (Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego) do poziomu A2+/B1( w zakresie rozumienia wypowiedzi).
Podręcznik wiodący: Gold Experience 2nd Edition, Wyd. Pearson oraz arkusze egzaminacyjne.
Na skuteczność nauczania w SJO OMNIBUS składają się:
 stosowanie elementów różnorodnych metod językowych oraz technik aktywizujących obie półkule
mózgu i angażujących w proces uczenia się wszystkie zmysły,
 circular syllabus - cyrkulacyjny program nauczania, polegający na ciągłym powrocie do wcześniej
omawianych treści w celu ich utrwalenia i „zakodowania” w pamięci,
Ceny:
W cenie kursu:
Stacjonarne
0%

5%

10%

1 opłata (50x 45 min.)
1500,00

1425,00

1350,00


Online
0%

5%
1187,00

kontrola metodyczna nad przebiegiem kursu,
konsultacje z lektorem prowadzącym zajęcia,
dostęp do Wirtualnego Sekretariatu,
pakiet 6 lekcji egzaminacyjnych, podczas których
odbywają się 3 próbne egzaminy,
zaświadczenie o ukończeniu kursu.

10%

1 opłata (50x 45 min.)
1250,00






1125,00

Informacje i zapisy:
w Sekretariacie Szkoły OMNIBUS
Szkoła Języków Obcych OMNIBUS
pl. Wolności 5, 61-738 Poznań
tel. 61 851 69 65, 601 674 529
szkola@eOmnibus.pl
eOmnibus.pl

Rabaty:
 5% – uczniowie i studenci,
 5% – za kontynuację nauki w kolejnym roku,
 5% – za jednoczesną naukę 2 języków
(rabat przysługuje za każdy kurs),
 5% – za jednorazową opłatę za semestr .
Rabaty mogą się sumować, jednak nie więcej niż do 10%

