KURS OGÓLNY 2020/21
JĘZYK NIEMIECKI
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2x 120min/ tyg.
1x 240min/tyg.

4-6

pon i śr 16:15-18:15
wt i czw 18:30-20:30
sobota 8:15-12:30

Stacjonarny/
online

Program kursu – uczymy się równomiernie wszystkich sprawności językowych, które są potrzebne do
porozumiewania się w języku obcym: poprawnego czytania, rozumienia tekstu pisanego i pisania, rozumienia
mowy i mówienia (wypowiedzi ustnej oraz prowadzenia rozmowy). Na kursie zostanie wprowadzony
i ugruntowany materiał gramatyczny i językowy, który pozwoli na skuteczne porozumiewanie się w języku
niemieckim na poziomie podstawowym A1.1 wg systematyki Rady Europy w bliskich i znanych sobie sytuacjach
codziennych.
Osiągnięcie poziomu A1 przewiduje się po 112 godzinach zegarowych czyli 150 godzinach lekcyjnych nauki. Na
kursie semestralnym A1.1 realizowany jest materiał językowy w wymiarze 56 godzin zegarowych - 75
lekcyjnych (w tradycyjnym ujęciu – I semestr).
Kursy ogólne w SJO Omnibus mają charakter dwustopniowy. Dla ich uczestników celem jest nabycie
kompetencji językowych umożliwiających zdawanie egzaminów Goethe Institut.
Podręcznik kursowy MENSCHEN A1.1 – podręcznik oraz ćwiczenia.
Cennik po uwzględnieniu rabatu- tryb stacjonarny
0%
5%
10%
1 rata miesięczna (15x60 min.)
420,00

399,00

378,00

1 opłata za semestr (56x 60 min.)
x

1596,00

1512,00

Cennik po uwzględnieniu rabatu – tryb online
0%
5%
10%
1 rata miesięczna (15x60 min.)
294,00

279,30

264,60

1 opłata za semestr (56x 60 min.)
x

1117,20

1058,40

Informacje i zapisy w Sekretariacie Szkoły OMNIBUS
Zapraszamy!
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%

