KURS SPECJALISTYCZNY 2020/2021
KONWERSACJE
JĘZYK ANGIELSKI

Ilość
godzin

Czas
trwania

30

19.10.2020
12.02.2021

Poziom

B1-C1

Intensywność

1x 90min./ tyg.

Liczebność
grup

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/
on-line

Program – celem kursu jest praktyczne ćwiczenie komunikacji w różnych sytuacjach życia codziennego,
przełamywanie barier, poszerzenie rozumienia języka mówionego, rozwijanie słownictwa i aktywizowanie wiedzy
językowej zdobytej wcześniej. Zajęcia konwersacyjne pomagają w budowaniu pewności siebie, ponieważ tylko
aktywna wiedza językowa daje możliwość skutecznego porozumiewania się w rzeczywistym świecie. Kurs
skierowany jest do osób borykających się z problemem bariery językowej, która nie wynika wcale z ich braków
w wiedzy, ale jedynie z braku możliwości wykorzystywania tej wiedzy w praktyce.
Podręcznik wiodący: Roadmap / Speakout 2ND EDITION Wyd. Pearson+platform MEL.
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,
 obniżenie „affective filter” - naturalnej blokady przed mówieniem w języku obcym poprzez tworzenie
atmosfery akceptującej popełnianie błędów, nacisk na „effectiveness”, umiejętność komunikacji, a nie na
„accuracy” - dokładność i bezbłędność wypowiedzi.
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.
Ceny:
Stacjonarne
0%

5%

10%

1 opłata (30x 45 min.)
960,00

912,00

864,00

Online
0%

5%

10%

1 opłata (30x 45 min.)
750,00

712,50

675,00

Zapraszamy do zapisów:
Szkoła Języków Obcych OMNIBUS
pl. Wolności 5, 61-738 Poznań
tel. 61 851 69 65, 601 674 529
szkola@eOmnibus.pl
eOmnibus.pl

W cenie kursu:
 analiza potrzeb,
 diagnoza poziomu biegłości,
 kontrola metodyczna nad przebiegiem szkolenia,
 konsultacje z lektorem prowadzącym zajęcia,
 dostęp do Wirtualnego Sekretariatu,
 raport z postępów w nauce,
 zaświadczenie o ukończeniu kursu.
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%

