KURS WEEKENDOWY
General Training/Academic
DLA KOGO?

KIEDY I GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA?

Kurs przeznaczony jest dla osób, które wiążą swoją
przyszłość z karierą międzynarodową i pragną
szybkiego sposobu przygotowania do egzaminu
IELTS poprzez zapoznanie się z jego strukturą
oraz gruntowne przećwiczenie wszystkich typów
zadań egzaminacyjnych.

Liczba zajęć: 4 spotkania on-line
Liczba godzin: 12 h
Koszt całościowy kursu: 599 zł
Harmonogram kursów:
• Tura I: marzec 2022
o 05.03.2022
o 12.03.2022
o 19.03.2022
o 26.03.2022

DLACZEGO WARTO Z NAMI BYĆ?
Zajęcia grupowe on-line są prowadzone w małych
grupach: 8-10 osób, dzięki czemu stawiamy
na indywidualne potrzeby każdego z kursantów
realizując najważniejsze techniki testu IELTS
z naciskiem na część pisaną (Writing).

•

Tura II: kwiecień 2022
o 02.04.2022
o 09.04.2022
o 23.04.2022
o 30.04.2022

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?

•

Tura III: maj 2022
o 07.05.2022
o 14.05.2022
o 21.05.2022
o 28.05.2022

Zajęcia prowadzone są przez native speakera –
trenera test IELTS, co pozwala na oswojenie
kursantów
z
naturalnym
środowiskiem
anglojęzycznym.

Zajęcia: soboty 9:00 – 12:00

NASZA METODA
Zajęcia prowadzone są metodą the DNA OF
LEARNING ENGLISH, która łączy naturalne
przyswajanie języka angielskiego i program nauczania
z technikami egzaminacyjnymi. Nowoczesne
połączenie tych aspektów wspomaga ucznia
w zrównoważonym rozwoju kompetencji językowych
zgodnie z Europejskim Systemem Ocenienia
Kształcenia Językowego.

NASZA MISJA
Wierzymy, iż w każdym w nas drzemie ukryty
potencjał. Dzielimy się naszym doświadczeniem,
wyposażając kursantów w nowe umiejętności
i poszerzając ich możliwości rozwoju.

Zajęcia odbywają się zdalnie, za pośrednictwem
platformy ZOOM.

BĘDĄC Z NAMI OTRZYMUJESZ
➢ Pakiet arkuszy egzaminacyjnych
➢ Pracę z różnymi typami zadań egzaminacyjnych
➢ Omówienie każdego zadania z lektorem

TRWA REJESTRACJA!
ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ KLIKAJĄC LINK:
https://engclub.asysto.pl/

English Club - Centrum Egzaminacyjne British Council PL006 oraz PL085

WEEKEND COURSE
General Training/Academic
FOR WHOM?

WHEN AND WHERE

A course for youth and adults who are planning for an
international career.

Number of classes: 4 on-line meetings
Number of hours: 12 hours
Total cost of the course: PLN 599
Schedule:
• Round I: March 2022
o 05.03.2022
o 12.03.2022
o 19.03.2022
o 26.03.2022

WHY CHOSE US?
Group courses are taught to small groups: 8-10
students, so we can meet each student’s individual
needs and teach essential IELTS techniques with
special focus on the Writing part.

WHO TEACHES THE COURSES?

•

Round II: April 2022
o 02.04.2022
o 09.04.2022
o 23.04.2022
o 30.04.2022

•

Round III: May 2022
o 07.05.2022
o 14.05.2022
o 21.05.2022
o 28.05.2022

The classes are taught by a native speaker – IELTS
tutor, which allows for immersing students in a natural
English-speaking environment.

OUR METHOD
The classes are designed with our DNA OF
LEARNING ENGLISH method, which combines
natural acquisition of English with a teaching
programme focused on exam techniques. A modern
blend of those areas supports students in their
balanced development of language skills according to
the Common European Framework of Reference for
Languages.

Time of the classes: Saturdays 09:00 – 12:00
The classes take place on-line via ZOOM platform.

WE WILL PROVIDE YOU WITH

OUR MISSION
We believe that there is potential in everyone. We
share our experience to equip your with opportunities
to grow by providing you with tools necessary for your
career development.

➢ Free package of examination sheets
➢ Work on examination tasks
➢ Discussing each task with the teacher

REGISTER TODAY BY CLICKING THE LINK:
https://engclub.asysto.pl/

English Club – British Council Examinations Centre PL006 and PL085

