dddKursy inne niż wszystkie…
POZNAJ NASZE CENY:
KURSY OGÓLNOJĘZYKOWE*
Ilość godzin:
Grupa:

50h
Economic (9-12 os.)

Standard (4-8 os.)

Elite (2-3 os.)

Czesne semestralne:

1049 zł

1149 zł

2299 zł

Czesne miesięczne:

350 zł

383 zł

767 zł

* Poziomy: A1-C1

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU**
Ilość godzin:
Grupa:

50h
Economic (9-12 os.)

Standard (4-8 os.)

Elite (2-3 os.)

Czesne semestralne:

1129 zł

1369 zł

2799 zł

Czesne miesięczne:

377 zł

457 zł

933 zł

** Przygotowujemy do następujących egzaminów: LEKTORAT B2, FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, TOEIC, LCCI/EFB,
TOLES.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
od 60zł / 1 godz. Lekcyjna

DODATKOWE KOMPONENTY***
Ilość godzin:
Grupa:

20h
Economic (9-12 os.)

Czesne semestralne:

495 zł

Czesne miesięczne:

165 zł

*** Dodatkowe komponenty: GRAMMAR, READING+WRITING, SPEAKING+LISTENING

30% zniżki dla studentów UW
100 zł Facebook Princeton Language Academy
(UWAGA! Oferta promocyjna ważna do dn. 18.03.2017r.)

LEKTORAT B2 DLA STUDENTÓW
Zajęcia:

2 x 2 godz., 1 x 4godz.

Terminy:

poniedziałek/środa, wtorek/czwartek lub sobota

Chcesz uzupełnić wiedzę niezbędną do zaliczenia lektoratu B2 na studiach?
Nacisk kładziony jest na:
•
•
•
•

zebranie i uzupełnienie wiedzy z zakresu gramatyki
zapoznanie ze strukturą egzaminu, typami pytań, technikami egzaminacyjnymi.
komunikowanie się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego, wychwytywanie głównych i
mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych
pisania różnych typów tekstów argumentujących, opisujących czy relacjonujących przebieg
zdarzeń

KURSY EGZAMINACYJNE: FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, TOEIC, LCCI/EFB, TOLES, GMAT

•
•

Zajęcia:

2 x 2 godz., 1 x 4godz.

Terminy:

poniedziałek/środa, wtorek/czwartek lub sobota

Nastawione są na zebranie, uzupełnienie wiedzy na odpowiednim poziomie oraz na zapoznanie ze
strukturą danego egzaminu, jego wymogami, typami pytań oraz technikami egzaminacyjnymi.
Na zakończenie kursu przeprowadzamy egzamin próbny - „mock exam”, który pozwala
kandydatom zredukować stres przed właściwym egzaminem, a także wyeliminować słabe punkty,
oraz wybrać odpowiednią strategię.

KURSY OGÓLNE

•

•
•

•
•

Zajęcia:

2 x 2 godz., 1 x 4godz.

Terminy:

poniedziałek/środa, wtorek/czwartek

Nacisk kładziony jest na przełamanie bariery w mówieniu, ponieważ w ten właśnie sposób
posługujemy się językiem obcym najczęściej i ten aspekt języka sprawia wielu osobom największe
trudności.
Metody i techniki nauczania dostosowane do tego, aby jak najwięcej mówić na zajęciach, aby
poczuć się z tym pewnie i bezpiecznie.
Zasadą wprowadzania nowego materiału jest przedstawienie go w kontekście, a następnie
przyswojenie poprzez aktywne uczestniczenie w różnorodnych ćwiczeniach bazujących na
sytuacjach, które są maksymalnie zbliżone do życia codziennego.
W trakcie zajęć oprócz podręczników wykorzystywane są materiały autentyczne: artykuły z prasy,
Internetu, gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce.
Praca w czasie zajęć organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w
grupach, debaty, projekty, prezentacje, symulacje.

SKOMPONUJ SWÓJ WŁASNY KURS
Do kursów egzaminacyjnych, ogólnych oraz biznesowych proponujemy rozszerzenie kursu
o dodatkowe komponenty mające na celu wyćwiczenie poszczególnych sprawności językowych.

POLSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW! / POLISH FOR FOREIGNERS!

