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English Club - Centrum Egzaminacyjne British Council PL006 oraz PL085 

OPIS KURSU 
PRELIMINARY FOR 

TEENS 
 

 
DLA KOGO? 
Kurs przeznaczony dla uczniów szkół 
podstawowych w wieku od 12 do 14 lat z 
naciskiem na przygotowanie do egzaminów 
międzynarodowych Cambridge Assessment 
English: KEY/PET FOR SCHOOLS oraz 
intensywnym treningiem do ogólnopolskiego 
egzaminu ósmoklasisty.  

 
JAKI POZIOM REALIZUJEMY? 
Zajęcia prowadzone są na poziomach: A2 oraz B1 
CEFR w formacie kursów grupowych oraz 
indywidualnych.  

 
DLACZEGO NASZE ZAJĘCIA SĄ FAJNE? 
Zajęcia grupowe są prowadzone w małych 
grupach: 6-8 osób, dzięki czemu znamy potrzeby 
każdego z uczniów. Nasi uczniowie nie są 
anonimowi, podchodzimy indywidualnie do 
każdego z nich. W trakcie zajęć ćwiczymy 
kompetencje: słuchowe, mówione, czytane oraz 
pisane.  

 
KTO PROWADZI ZAJĘCIA? 
Zajęcia prowadzone są przez native speakera oraz 
wykwalifikowanego nauczyciela, gdzie językiem 
wiodącym jest wyłącznie język angielski, co 
pozwala uczniom na przebywanie w naturalnym 
środowisku anglojęzycznym. 

 
 
 

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 opisu kształcenia językowego. 
 

NASZA MISJA  
Wierzymy, iż w każdym z naszych uczniów 
drzemie ukryty potencjał. Dzielimy się naszym 
doświadczeniem wyposażając uczniów w 
możliwości rozwoju, przygotowując ich do dalszej 
międzynarodowej przygody z językiem 

angielskim. 
 
KIEDY I GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA 
Liczba zajęć : 70 godzin 
Koszt miesięczny: 255 zł 
Czas trwania: październik 2018 – maj 2019 
Grafik: wtorki 15:30  do 17:00 
Zajęcia odbywają się w ENGLISH CLUB, ul. 
Zeylanda 4/1 w Poznaniu 
 

BĘDĄC Z NAMI OTRZYMUJESZ 
➢ Rabat 200 zł na egzamin międzynarodowy 

Cambridge Assessment English* 
➢ Bezpłatnie międzynarodowe podręczniki 
➢ Spersonalizowany raport postępów dziecka 
➢ Bezpłatny próbny egzamin ósmoklasisty 
➢ Bezpłatny próbny egzamin 

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

http://www.engclub.pl/

