INTENSYWNE KURSY PRZYGOTOWUJĄCE KANDYDATÓW
DO EGZAMINU CERTYFIKATOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO
POZIOM B1 i B2 DLA DOROSŁYCH ORAZ B1 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Z nami przygotujesz się do egzaminu w przyjaznym otoczeniu szkoły LINGUAE MUNDI.
Będziesz uczył się pod opieką lektorów – egzaminatorów, którzy od ponad 10 lat osiągają
ze swoimi Słuchaczami sukcesy egzaminacyjne.
Atuty naszej szkoły: możliwość zdawania egzaminu w szkole, w której się do niego
przygotowujesz, małe grupy, autorskie programy, dostęp do platformy e-learningowej.
PODCZAS KURSU


dowiesz się, na czym polega egzamin



poznasz techniki i strategie niezbędne do zdania egzaminu



poprawisz umiejętność pisania tekstów wymaganych na egzaminie



powtórzysz najważniejsze zagadnienia gramatyczne



rozwiniesz umiejętności językowe wymagane na egzaminie



weźmiesz udział w symulacji egzaminu certyfikatowego



wymienisz się doświadczeniami z innymi zdającymi

Przed rozpoczęciem kursu uczestnicy napiszą test diagnostyczny, która umożliwi dostosowanie
programu kursu do potrzeb językowych słuchaczy.

WARSZTATY Z TECHNIK EGZAMINACYJNYCH
Podczas

warsztatów

dowiesz

się,

na

czym

polega

egzamin

oraz w praktyce poznasz techniki i strategie egzaminacyjne pozwalające odnieść sukces.
Udział w zajęciach pozwoli Ci poczuć się pewniej na egzaminie i lepiej rozwiązywać zadania
testowe.

Rodzaje kursów i cennik:

Liczba

Liczba godzin
Rodzaj kursu

dydaktycznych

Terminy spotkań

(1h=45 min)
Stacjonarny

Godziny

osób

spotkań

w
grupie

Cena
za 1
osobę

30 h
(10 spotkań po 3h)

10.04 – 22.05

17.00-20.30

6–8

460 PLN

9.30-13.45

6–8

460 PLN

 pon. i śr. – 3h
Weekendowy

30h

I sesja

(6 spotkań po 5h)

22.04 / 23.04



sobota – 5h

29.04 / 30.04



niedziela – 5h

06.05 /07.05
II sesja
13.05/14.05
20.05/21.05
27.05/28.05

Weekendowy - B1

30h

13.05/14.05

dla dzieci i

(6 spotkań po 5h)

20.05/21.05

młodzieży



sobota – 5h

27.05/28.05



niedziela – 5h

Indywidualny
Indywidualny przez
Skype’a
Warsztaty
z technik
egzaminacyjnych

9.30-13.45

6–8

460 PLN

6 - 10

120 PLN

do uzgodnienia po konsultacji metodycznej
do uzgodnienia po konsultacji metodycznej
8h
(1 spotkanie)
 sobota – 8h

06.05 lub 27.05

9.30 – 16.30

