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OPIS KURSU CPE
DLA KOGO?
Intensywny kurs międzynarodowy przeznaczony
dla dorosłych z treningiem egzaminacyjnym
przygotowującym
do
międzynarodowego
egzaminu Cambridge Assessment English: C2 –
Proficiency.

JAKI POZIOM REALIZUJEMY?
Zajęcia prowadzone są na poziomie rodowitego
użytkownika języka angielskiego, dotyczy to
poziomu C2 CEFR w formacie kursów grupowych
oraz indywidualnych.

DLACZEGO WARTO Z NAMI BYĆ?
Zajęcia grupowe są prowadzone w małych
grupach: 6-8 osób, dzięki czemu stawiamy na
indywidualne potrzeby każdego z kursantów. W
trakcie zajęć ćwiczymy kompetencje: słuchowe,
mówione, czytane oraz pisane.

KTO PROWADZI ZAJĘCIA?
Zajęcia prowadzone są przez native speakera oraz
trenera międzynarodowego, podczas których
językiem wiodącym jest język angielski, co
pozwala na przebywanie w naturalnym
środowisku anglojęzycznym. Zajęcia obejmują
specjalizację fonetyczną: moduł brytyjski lub
amerykański.

NASZA METODA
Zajęcia prowadzone są metodą the DNA OF
LEARNING ENGLISH, która łączy naturalne
przyswajanie języka angielskiego i program
nauczania wraz z technikami egzaminacyjnymi.
Nowoczesne
połączenie
tych
aspektów
wspomaga ucznia w zrównoważonym rozwoju
kompetencji językowych zgodnie z europejskim
systemem oceniania kształcenia językowego.

NASZA MISJA
Wierzymy, iż w każdym w nas drzemie ukryty
potencjał. Dzielimy się naszym doświadczeniem
wyposażając Ciebie w możliwości rozwoju i
niezbędne narzędzia związane z rozwojem
kariery.

KIEDY I GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA
Liczba zajęć: 180 godzin
Koszt miesięczny: 395 zł
Czas trwania: październik 2018 – maj 2019
Zajęcia: poniedziałek-środa 17:00- 18:30
Zajęcia odbywają się w ENGLISH CLUB, ul.
Zeylanda 4/1 w Poznaniu
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Rabat 200 zł na egzamin
międzynarodowy Cambridge
Assessment English*
Bezpłatnie międzynarodowe podręczniki
Spersonalizowany raport postępów
Bezpłatne egzaminy próbne oraz szereg
egzaminów cząstkowych
Bezpłatne warsztaty: fonetyczne, pisane,
gramatyczne
Bezpłatne konwersacje

*po spełnieniu wytycznych w Regulaminie
English Club przyjętego na rok szkolny 2018 2019
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