szkoła języka niemieckiego

kursy treningowe
języka niemieckiego
oferta na semestr JESIEŃ 2018

Tylko
dobre
wyniki
www.structura.pl

Czy kurs treningowy
jest dla mnie?
Tak, jeśli podjąłeś decyzję o przystąpieniu do egzaminu Goethe-Institut. Kurs treningowy to
świetna powtórka gramatyki i słownictwa, ale przede wszystkim techniczne przygotowanie do
samej formuły egzaminu. To również ostatni moment na doszlifowanie ewentualnych
niedociągnięć.
Kurs treningowy jest doskonałym rozwiązaniem również dla osób, które nie brały do tej pory
udziału w kursach Structury ponieważ daje im możliwość realnego zetknięcia się
z wymaganiami Goethe-Institut.
Kursy treningowe przygotowują do egazminów B2 i C1 - warunkiem przystąpienia na kurs jest
znajomość języka na tych właśnie poziomach.

Kursy treningowe
Ilość lekcji w semestrze: 60 lekcji po 45 min
Częstotliwość zajęć: 1 x 180 min. / tydzień lub 2 x 90 min. / tydzień
www.structura.pl

Sukces
na wyciągnięcie
ręki

www.structura.pl

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

O. jak
oferta

www.structura.pl

Tryb nauki treningowej
W jakim czasie?

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

W jakiej cenie?

1170 zł
W cenie:
•

4 / tydzień
Zajęcia odbywają się raz
w tygodniu w bloku
4-lekcyjnym

•
•
•

•

kompletna ilość
spotkań w danym
semestrze nauki (60
jednostek lekcyjnych)
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.
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Rabaty
i promocje 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

Pytania i odpowiedzi
Czy na kursie treningowym wykładany jest ogólny materiał
odpowiadający danemu poziomowi nauki?
Nie. Decydując się na uczestnictwo w kursie treningowym, uczestnik musi być na poziomie
kursu przygotowującego do danego egzaminu.

Na czym polega więc kurs treningowy?
W czasie kursu uczestnicy zaznajamiani są z technicznymi aspektami egzaminów,
rozwiązują testy i egzaminy próbne omawiając wyniki, powtarzają niezbędne zasady
gramatyczne i zakres słownictwa. Doświadczeni lektorzy, będący jednocześnie
egzaminatorami GOETHE-INSTITUT, przykładają wagę do nauczenia uczestników myślenia
testowego, by osiągnęli możliwie jak najwyższe wyniki.

Jakie są korzyści z uczestnictwa w kursie?
Poza zaznajomieniem się z technicznymi aspektami struktury egzaminu, uczestnicy kursu
powtarzają cały zakres niezbędnego materiału, a indywidualne podejście lektorów wskazuje
im ewentualne braki do nadrobienia lub niedoskonałości do doszlifowania przed
przystąpieniem do egzaminu.
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Ostatnia
prosta

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

