szkoła języka niemieckiego

Intensywne kursy
języka niemieckiego
oferta na semestr JESIEŃ 2018

Szybkie
efekty

www.structura.pl

Cały poziom
w jeden semestr?
Już nie musisz zniechęcać się długością czasu nauki języka. W ciągu jednego semestru
kursu intensywnego opanujesz cały materiał na poziomach od A1 do C1, które
standardowo realizowane są w ciągu 2 semestrów! Zakres materiału jest niezmienny, zwiększa
się natomiast ilość lekcji w semestrze, co przekłada się na skrócenie ogólnego czasu nauki.

Kursy intensywne
Ilość lekcji w semestrze: 120 lekcji po 45 min
Częstotliwość zajęć: 2 x 180 min. / tydzień

łączny czas
trwania nauki

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

tylko tryb standardowy

A1

A2

B1

B1+

B2

C1

brak kursu intensywnego
na poziomie C2

1 rok

2 lata

3 lata

4,5 roku
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Nieskończone
możliwości
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Dlaczego Structura?

program
nauczania
wszystkie poziomy nauczania
języka niemieckiego

dokładnie wiesz ile trwa nauka
i w jakim czasie opanujesz dany poziom

rozwijamy
wszystkie
sprawności
+11 000 zadowolonych kursantów
uczestniczących w naszych kursach
na przestrzeni lat

mówienie, słuchanie ze
zrozumieniem, płynne czytanie
i bezbłędne pisanie

25 lat!
doświadczenia w nauczaniu
języka niemieckiego

całoroczna oferta kursów semestr jesienny, wiosenny oraz letni

ludzie

fantastyczna kadra lektorska
z ponad 10-letnim doświadczeniem
www.structura.pl

jedyne w województwie śląskim
Centrum Egzaminacyjne GOETHE-INSTITUT

15.000+

wydanych certyfikatów potwierdzających
znajomość języka niemieckiego

%

€€€
x

przejrzysta polityka rabatowa
i łączenie zniżek

brak ukrytych kosztów - w cenie podręcznik
oraz wszystkie materiały dydaktyczne
komfort nauki:
nowoczesne i wygodne sale,
pyszna kawa z ekspresu i wybór
aromatycznych herbat

2 tryby nauki
kursy w trybie standardowym i intensywnym ten sam zakres materiału,
różna częstotliwość spotkań

Katowice
jedyna szkoła wyspecjalizowana
w nauczaniu języka niemieckiego

www.structura.pl

Oferta
dla Ciebie

www.structura.pl

Tryb nauki intensywnej
W jakim czasie?

120 / semestr
120 lekcji w semestrze
(jednostka lekcyjna
to 45 minut)

W jakiej cenie?

2270 zł
W cenie:
•

8 / tydzień
Zajęcia odbywają się dwa
razy w tygodniu w blokach
4-lekcyjnych.

•
•
•

•

kompletna ilość
spotkań w danym
semestrze nauki (120
jednostek lekcyjnych)
podręcznik i wszystkie
materiały dydaktyczne
opieka merytoryczna
testy sprawdzające
poziom wiedzy
i postępy w nauce
napoje zimne
i gorące dostępne
w czasie zajęć

Jak się zapisać?
Zapisy w systemie online poprzez stronę
www.structura.pl
Po wypełnieniu formularza zapisu, otrzymasz
maila z potwierdzeniem będącym jednocześnie
specyfikacją kursu oraz informacją dotyczącą
płatności.
Gwarancją miejsca w grupie jest wpłata zaliczki
w wysokości 200 zł ciągu 5 dni od daty zapisu.

Pozostałą część kwoty należy opłacić:
• jednorazowo
• w dwóch miesięcznych ratach (w przypadku
płatności ratalnej cena kursu wzrasta o 50 zł).
Płatność przelewem lub w biurze gotówką lub
kartą płatniczą.

Rabaty
i oferty specjalne

10% 5%
za kontynuację nauki
w naszej szkole

dla studentów
do 26 roku życia

extra

5%

dodatkowy rabat
dla wszystkich
w pierwszych dniach
zapisów - promocja
FIRST MINUTE

Powyższe rabaty łączą się ze sobą!
Można dostać 5, 10, 15 a nawet 20% rabatu na najlepszy kurs języka niemieckiego w mieście!

www.structura.pl
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Pytania i odpowiedzi
Czy materiał realizowany w czasie kursu intensywnego jest
taki sam jak w przypadku kursu standardowego?
Tak. Zakres materiału do opanowania pozostaje bez zmian. To, co różni kurs intensywny od
standardowego to częstotliwość odbywania się zajęć.

Czy po zakończonym semestrze mogę rozpocząć naukę na
kolejnym poziomie?
Tak. Semestr kursu intensywnego kończy się tak samo jak kursu standardowego dzięki
czemu, po zakończeniu nauki na poziomie A1 można przystąpić do rozpoczęcia nauki na
poziomie A2, etc.

Czy wszystkie poziomy w trybie intensywnym realizowane są
w ciągu jednego semestru?
Tak. Od poziomu A1 do C1 włącznie. Jedynym poziomem, który nie jest realizowany w
trybie intensywnym jest poziom C2. Ze względu na specyfikę obejmuje on trzy semestry
i jest realizowany w trybie standardowym.

Czy egzamin na zakończenie semestru jest warunkiem dalszej
kontynuacji nauki?
Nie. Zachęcamy do zdania Egzaminu Goethe-Institut dla własnego potwierdzenia
opanowania materiału realizowanego w czasie kursu. Egzamin (przystąpienie i jego wynik)
nie jest warunkiem do kontynuacji dalszej nauki w naszej szkole.
www.structura.pl

Szkoła języka niemieckiego
dla wymagających

Kontakt
ul. Mariacka 4 (2 piętro)
40-014 Katowice
tel. +48 669 669 806
tel. +48 730 572 191
info@structura.pl
Zapisy online na:
www.structura.pl

