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English Club - Centrum Egzaminacyjne British Council PL006 oraz PL085 

OPIS KURSU IELTS 
Moduł: Academic / General Training 

 
DLA KOGO? 
Kurs przeznaczony dla młodzieży i osób 
dorosłych, którzy wiążą swoją przyszłość z karierą 
międzynarodową.  
 

WYBIERZ SWÓJ MODUŁ KURSU 
 
Moduł Intensywny kursu IELTS: semestralne 
kursy grupowe gruntownie omawiające każdą 
strukturę testu IELTS, zwracając uwagę na 
szczegółowe komponenty modułów Academic 
oraz General Training.  
Liczba zajęć: 80 godzin 
Koszt całościowy kursu: 2350 zł 
Czas trwania:  

➢ Tura I: wrzesień 2018 - luty 2019 
➢ Tura II: luty 2019 – czerwiec 2019 

Zajęcia:  
➢ poniedziałek-środa 18:30 – 20:00 
➢ wtorek – czwartek 17:00 – 18:30 

Zajęcia odbywają się w ENGLISH CLUB, ul. 
Zeylanda 4/1 w Poznaniu 
 
Moduł  krótkoterminowy kursu IELTS: efektywna 
pigułka treningowo -egzaminacyjna omawiająca 
najważniejsze aspekty testu IELTS; idealnie 
sprawdza się jako powtórka przed oficjalnym 
testem. 
Liczba godzin: 20 godzin 
Koszt całościowy: 699 zł 
Czas trwania: 4 tygodnie (kursy miesięczne) 
Zajęcia: wtorki i czwartki 18:30-20:30 
Zajęcia odbywają się w ENGLISH CLUB, ul. 
Zeylanda 4/1 w Poznaniu 

 
 

DLACZEGO WARTO Z NAMI BYĆ? 
Zajęcia grupowe są prowadzone w małych 
grupach: 6-8 osób, dzięki czemu stawiamy na 
indywidualne potrzeb każdego z kursantów 
realizując najważniejsze techniki testu IELTS z 
naciskiem na część pisana (Writing).  

 
KTO PROWADZI ZAJĘCIA? 
Zajęcia prowadzone są przez native speakera oraz 
trenera międzynarodowego i prowadzone są 
tylko i wyłącznie w języku angielskim, co pozwala 
na przebywanie w naturalnym środowisku 
anglojęzycznym.  

 
NASZA METODA  
Zajęcia prowadzone są metodą the DNA OF 
LEARNING ENGLISH, która łączy naturalne 
przyswajanie języka angielskiego wraz z 
połączeniem programu 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 Ciebie w możliwości rozwoju 
przygotowując do niezbędnych narzędzi 
związanych z rozwojem kariery.  
 

BĘDĄC Z NAMI OTRZYMUJESZ 
➢ Rabat 200 zł na test IELTS* 
➢ Bezpłatnie międzynarodowy podręcznik 
➢ Spersonalizowany raport postępów  
➢ Bezpłatne egzaminy próbne oraz szereg 

egzaminów cząstkowych 
➢ Bezpłatne warsztaty oraz konwersacje 

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

http://www.engclub.pl/

