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Intensywne kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge English
W czasach, gdy język angielski jest pierwszym językiem w świecie coraz ważniejsze staje się posiadanie międzynarodowego
świadectwa znajomości języka. Certyfikaty Cambridge English ułatwiają wstęp na wyższe uczelnie i są często wymagane przez
przyszłych pracodawców.
Szkołą Program Angielski (dawniej Program-Bell) od wielu lat przygotowuje kandydatów do egzaminów Cambridge i może
pochwalić się bardzo dobrymi rezultatami. Wielu naszych słuchaczy, przystępujących do egzaminu zdaje go z dobrym lub
bardzo dobrym wynikiem lub 100% zdawalnością. Patrz: Fanpage : egzaminy , czerwcowa sesja CPE. Nauczyciele to
niejednokrotnie egzaminatorzy egzaminów Cambridge.
Grupy 8-12 osobowe*.
Kurs CAMBRIDGE INTENSIVE przeznaczony jest dla osób, które pragną w krótkim czasie powtórzyć materiał oraz udoskonalić
techniki zdawania egzaminu FCE lub CAE.
Uwaga: możliwość przystąpienia do egzaminu w sesji grudniowej.
TERMIN ZAJĘĆ: sobota, godz. 8.30 - 11.45
ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO
Kurs obejmuje 32 lekcje. Zajęcia rozpoczynają się 15.10.2016 i kończą 03.12.2016
CENA KURSÓW ”FCE INTENSIVE” I ”CAE INTENSIVE” OBEJMUJE
Wstępny test diagnostyczny
Cztery czterdziestopięciominutowe lekcje w tygodniu
32 lekcje w okresie październik – listopad
Zajęcia łączone z lektorem polskim i anglojęzycznym
Materiały uzupełniające
Stałą ocenę postępów w nauce

Testy i egzaminy próbne
Nadzór metodyczny
Możliwość korzystania z biblioteki szkolnej
Konsultacje z nauczycielem
Świadectwo ukończenia kursu

CENY KURSÓW „FCE INTENSIVE” I „CAE INTENSIVE”
440,- zł (jednorazowo, płatne przy zapisie)
470,- zł (płatne w dwóch ratach po 235,- zł każda, pierwsza rata – przy zapisie, druga rata do 4.11.2016)
CENA EGZAMINU FCE
590,- zł
CENA EGZAMINU CAE
610,- zł
ZAPISY NA EGZAMIN
do 25 października 2016

RABATY I ZNIŻKI
1. Zniżka dla stałego klienta 50,- zł od ceny kursu do odliczenia przy zapłacie pierwszej raty – ma do niej prawo każdy, kto:
w przeszłości brał udział w dowolnym kursie językowym PROGRAM-Bell,
albo uczestniczył w obozie językowym zorganizowanym przez PROGRAM-Bell.
FAKTURY
Szkoła Program wystawi fakturę najpóźniej siedem dni po dokonaniu wpłaty. Osoby pragnące otrzymać fakturę proszone są o
przyjście do biura szkoły z dowodem wpłaty w tym terminie. Na fakturze zawsze widnieje imię i nazwisko uczestnika kursu

*Szkoła rezerwuje prawo umieszczenia w grupie jednej osoby więcej.

We wrześniu 2010 roku Szkoła została Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym Cambridge English i uzyskała
prawo przeprowadzania egzaminów FCE, CAE, CPE, YLE, KET, PET, BEC oraz ILEC i ICFE.

