KURS EGZAMINACYJNY 2020/2021
MATURA
JĘZYK ANGIELSKI

Ilość
godzin

Czas
trwania

50

19.10.2020
21.05.2021

Poziom

A2/B1*
B1/B2**

Liczebność
grup

Intensywność

1x 90min./ tyg.

4-6

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

Tryb

stacjonarne/
online

Opis kursu: celem szkolenia jest skuteczne przygotowanie do wszystkich typów zadań egzaminacyjnych,
solidna powtórka i rozwój słownictwa z wszystkich tematów maturalnych oraz usystematyzowanie wiedzy
gramatycznej. Na początku kursu nauczyciele zbadają i zdefiniują mocne i słabe strony językowe uczniów
i naprowadzą ich na "właściwe tory egzaminacyjne". Kursanci będą mieć za sobą rozwiązanie kilkuset zadań
i wielu arkuszy maturalnych, dzięki czemu nauczą się odpowiednio gospodarować czasem, tak aby osiągnąć jak
najlepszy wynik maturalny. Kursy prowadzone są przez z czynnych egzaminatorów maturalnych, którzy
przekażą wiedzę odnośnie wszystkich wymagań maturalnych niezbędnych do efektywnego zdania egzaminu
maturalnego. W programie kursu zostaną uwzględnione wszystkie praktyczne wskazówki przedstawione
w informatorze maturalnym przez Centralna Komisję Egzaminacyjną. *Do matury podstawowej wymagany jest
osiągnięty poziom B1. **Do matury rozszerzonej wymagany jest osiągnięty poziom B2)

Podręcznik wiodący: Gold Experience 2nd Edition, Wyd. Pearson oraz arkusze egzaminacyjne
Nie ma jednej idealnej metody nauki języka dla wszystkich. Kursanci mają różne potrzeby i cele, różne
umiejętności i predyspozycje, są w różnym wieku, zatem metoda, która sprawdza się w jednej grupie, może
okazać się nieskuteczna w innej. Aby uniknąć takich sytuacji wykorzystujemy na naszych kursach elementy wielu
metod językowych, z których najważniejsze to: metoda komunikacyjna oraz bezpośrednia.
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







kontrola metodyczna nad przebiegiem kursu,
konsultacje z lektorem prowadzącym zajęcia,
dostęp do Wirtualnego Sekretariatu,
„pakiet egzaminacyjny”: 3 pełne próbne egzaminy
maturalne, pisemne oraz ustne,
zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Online
0%

5%

10%

1 opłata (50x 45 min.)
1250,00

1187,00

1125,00

Zapraszamy do kontaktu:
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%

