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                                                                                                                          Poznań, wrzesień 2013. 

 
Drodzy Rodzice! 

Jeśli jesteście zainteresowani, aby Państwa dziecko brało udział w  kursie  języka obcego na terenie 

Szkoły w której się uczy,  w czasie kiedy jest już po zajęciach szkolnych  i np. oczekuje na Państwa            

w świetlicy - zgłoście się do CS ADAMS! 

 

 

W roku szkolnym 2013/2014 oferujemy: 

 Do wyboru kursy języka: angielskiego, hiszpańskiego i  niemieckiego. 

 Naukę w grupach: 4-6 uczniów. 

 Długość i intensywność zajęć (do wyboru):  

- zajęcia 1 raz w tygodniu po 1 godz. lekcyjnej, długość kursu 30 godzin lekcyjnych                                             

(1 semestr to 15 godzin lekcyjnych),  

- zajęcia 2 razy w tygodniu po 1 godz. lekcyjnej, długość kursu 60 godzin lekcyjnych,  

(1 semestr to 30 godzin lekcyjnych), 

- zajęcia 1 raz w tygodniu po 1 godz. zegarowej, długość kursu 30 godzin 

 (1 semestr to 15 godzin zegarowych),  

 

 Miejsce zajęć: sale dydaktyczne w wybranych szkołach na terenie Poznania lub okolicy. 

 Rozpoczęcie zajęć:  

- październik 2013 - I semestr ( zgłoszenia  do 30 września 2013) 

- luty 2014 – II semestr ( zgłoszenia  do 24 stycznia 2014)   

                                               

Zapewniamy: 

 rozwój ciekawości świata w pasjonujący sposób-poprzez naukę języka obcego, 

 
 program kursu dostosowany do grup wiekowych, 

 
 praktyczne wykorzystywanie umiejętności językowych  w czasie gier  i zabaw                            

z rówieśnikami   pod kierunkiem wykwalifikowanych lektorów, 

 

 przygotowanie do wybranego egzaminu: gimnazjalnego lub maturalnego, 

 
                                        

  dogodne terminy zajęć (np. po zajęciach szkolnych i przerwie obiadowej) - zajęcia raz lub dwa 

razy w tygodniu po 1 godz. lekcyjnej lub zegarowej, 
 

 wygodę i bezpieczeństwo  (odbiór młodszych dzieci ze świetlicy i odprowadzenie do niej po 
zajęciach),  
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 systematyczne informowanie o postępach w nauce (raporty wysyłane na adres e-mail), 
 

 dla nowych Uczniów bezpłatne testy kwalifikacyjne oraz lekcje pokazowe z udziałem 
Rodziców, 

 

 miesięczny system opłat – ceny uzależnione od lokalizacji szkoły w której zajęcia mają się 
odbywać. 

 

 W  Poznaniu realizujemy kursy  w Szkole Podstawowej nr 34. 
 

 

Informacje i zapisy:  

Centrum Szkoleniowe ADAMS 

Marzena Adamska 

tel. 502 44 33 98, 61 6 393 482 

e-mail: biuro@adams.edu.pl 

 

 

Zapraszamy do udziału w naszych kursach! 

 

 

 

 

 


