KURS EGZAMINACYJNY 2020/21
JĘZYK NIEMIECKI
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Program kursu – podczas dwustopniowego kursu realizowanego w ciągu dwóch lat, kursanci przygotowują się
do egzaminu GZ C2: GDS i uczą się równomiernie wszystkich sprawności językowych, które są potrzebne do
porozumiewania się w języku obcym: poprawnego czytania, rozumienia tekstu pisanego i pisania, rozumienia
mowy, wypowiedzi ustnej (monolog) i prowadzenia rozmowy na poziomie zaawansowanym i bardzo
zaawansowanym.
Wykonują także zadania typu egzaminacyjnego oraz poznają i ćwiczą strategie niezbędne do sprostania
wymogom poszczególnych części egzaminu. Po ukończeniu szkolenia kursanci osiągają poziom zaawansowania
językowego C2, zgodny z opisem kompetencji językowych Rady Europy i równoznaczny ze znajomością języka
niemieckiego jako języka ojczystego.
Dwustopniowy kurs przygotowujacy do egzaminu GZ C2: GDS trwa łącznie 210 godzin zegarowych.
Nauka na kursie I. stopnia trwa 112 godzin zegarowych czyli 150 godzin lekcyjnych, a na kontynuacyjnym
kursie II. stopnia – 98 godzin zegarowych. Osoby zapisujące się na kurs I. stopnia w roku 2020 będą mogły
przystąpić do egzaminu Goethe-Zertifikat C2: GDS w sesji letniej 2022, natomiast uczestnicy kursu II. stopnia
(98 godzin zegarowych) przygotowują się do egzaminu w sesji letniej w roku 2021. Nie ma konieczności
uczestnictwa w kursie I. stopnia, aby uczęszczać na kurs II. stopnia.
KURS I. STOPNIA (przygotowanie do sesji egzaminacyjnej lato 2022)
Podręcznik kursowy ERKUNDUNGEN C2 – podręcznik z ćwiczeniami.
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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

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 ukończenia/ uczestnictwa w kursie

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
(4 miesiące nauki)
Rabaty mogą się sumować, jednak nie więcej niż do 10%

