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Szkolenie intensywne, czyli umiejętnośd swobodnego i poprawnego wypowiadania się.”  
  

O kursie: 

Kursy intensywne (tygodniowe, typu „ całkowite zanurzenie” w języku obcym) to oferta dla osób,  które                

w krótkim czasie muszą opanowad lub odświeżyd konkretne umiejętności językowe.  Na zajęciach 

koncentrujemy się głównie na zwiększeniu płynności  i poprawności wypowiedzi oraz rozszerzeniu 

słownictwa – również branżowego.  

Podczas zajęd lektor realizuje program uwzględniający oczekiwania i życzenia  Uczestników. Całe zajęcia 

prowadzone są w języku obcym (również rozmowy w czasie przerw i posiłków) - celem takiej formuły zajęd 

jest dwiczenie spontanicznego reagowania w sytuacjach dnia codziennego bez potrzeby przestawiania się             

z języka ojczystego na obcy. Uczestnik szkolenia ma myśled i reagowad niczym rodowity mieszkaniec kraju, 

którego języka się uczy. 

Zajęcia prowadzą lektorzy polscy i/lub  wykwalifikowany lektor obcojęzyczny. 

Kursy języka polskiego jako obcego prowadzą poloniści, którzy biegle władają językiem: niemieckim i/lub 

angielskim i/lub hiszpaoskim. 

Sama znajomośd języka obcego jest czasami niewystarczająca dla efektywnej komunikacji, dlatego                       

w program kursu wplecione są elementy treningu interkulturowego. 

 

Języki: angielski, niemiecki, hiszpaoski, polski dla obcokrajowców. 

Poziomy zaawansowania:  wszystkie od A1 do C2 

Organizacja: 

Plan zajęd:  zajęcia  5 dni w tygodniu ( od poniedziałku do piątku) – 8 godzin lekcyjnych dziennie 

Długośd kursu: tydzieo - 40  godzin lekcyjnych 

Forma zajęd: zajęcia indywidualne lub grupa 2 osób. 

Miejsce zajęd: sale CS ADAMS, ul. Paderewskiego 3/5 Poznao. 

Zgłoszenia –  min 10 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem zajęd. 

Przykładowy plan zajęd – dla kursu obejmującego 40 godzin lekcyjnych tygodniowo. 

Godziny zajęd: Plan dnia: 

9:00-10:30    I blok zajęd 

10:30-10:45      Przerwa kawowa 

10:45-12:15 II blok zajęd 

12:15-12:30 Przerwa kawowa 

12:30-14:00 III blok zajęd 

14:00- 15:15 lunch 

15:15-16:45 IV blok zajęd 

 

NOWOŚĆ -  zajęcia realizowane przez 3 kolejne soboty (lub inne uzgodnione dni) 

 1 dzieo szkoleniowy obejmuje 9 godzin lekcyjnych zajęd/ cały kurs składa się z 27 godzin lekcyjnych. 
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Cennik – na rok 2018. 

RODZAJ 

SZKOLENIA: 

 

Forma zajęd: 
     Kurs intensywny 

40 godz. lekcyjnych 

Kurs intensywny 

27 godz. lekcyjnych 

Kursy 

intensywne 

 

Zajęcia  

indywidualne 
5400 zł                    3645 zł 

Zajęcia w grupie 2 osób/ 

cena od osoby: 
2750 zł 1872zł 

Ceny netto ( stawka VAT =ZW) 

W cenie kursu: materiały do nauki, przerwy kawowe. 

Za dodatkową opłatą organizujemy lunch. 

 

 

Udział  w kursie intensywnym,  to doskonały  sposób na  szybie postępy w nauce w krótkim czasie! 

Zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach! 
 
 
Zamów szkolenie: biuro@adams.edu.pl 
 


