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Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

w Polkowicach  
59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 

http://www.polkowice.edu.pl 

                                                                          ZAPRASZA 
zainteresowanych nauczycieli 

                                                                   na kurs doskonalący: 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZYGOTOWAWCZY  

DO EGZAMINU CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH 

(FCE) 

 
         październik 2017 / czerwiec 2018 

                                                                (120 godzin lekcyjnych) 
 
Rekrutacja: kurs jest adresowany do osób nastawionych na systematyczną naukę, których poziom 
znajomości języka angielskiego określony jest wg skali CEFR jako B1. Kwalifikacja na kurs 
poprzedzona jest testem sprawdzającym poziom zaawansowania językowego. Zajęcia odbywają się w 
grupie od 6 do 10 osób. 
 
Nabór uczestników: do 27.10.2017r. na podstawie formularza zgłoszeniowego (do pobrania na 
www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 
 
Dodatkowe informacje: 
Kurs obejmuje 120 godzin dydaktycznych z lektorem języka angielskiego oraz minimum 30 godzin pracy 
własnej z materiałami dodatkowymi. Obejmuje zagadnienia wymagane  na egzaminie FCE: zagadnienia 
gramatyczne i słownictwo, systematycznie rozwijaną sprawność pisania i rozumienia ze słuchu. W trakcie 
kursu rozwijana jest umiejętność swobodnej, naturalnej wypowiedzi  oraz umiejętność rozumienia 
autentycznych materiałów audio.  Kurs uczy technik egzaminacyjnych: metod rozwiązywania testów, zasad 
konstruowania tekstów pisanych, sposobów budowania i utrzymania spójności wypowiedzi ustnej na zadany 
temat. Słuchacze pracują nad biegłością we wszystkich sprawdzanych zakresach oraz poznają strukturę i 
sposób przeprowadzania egzaminu.  
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 90 minut. Część kursu (30 godzin) przeprowadzana jest metodą 
immersji językowej i dlatego odbywa się  w soboty (5 razy w 3 blokach po 90 minut). Wszystkie zajęcia 
prowadzą doświadczeni  nauczyciele specjaliści, którzy na kilka miesięcy przed sesją egzaminacyjną 
przeprowadzą egzamin próbny, składający się z tych samych części jak egzamin rzeczywisty. 
 
Firma szkoleniowa: ROMANICA  
 
Cena kursu 2400  zł (w tym koszt zatrudnienia lektorów, podręcznik dla każdego uczestnika kursu, 
materiały dodatkowe, przygotowanie i przeprowadzenie testu poziomującego, przygotowanie                        i 
przeprowadzenie egzaminu próbnego) 
UWAGA!  Cena kursu nie obejmuje kosztów egzaminu. Zapisanie się na kurs przygotowawczy nie jest 
automatyczną rejestracją  na egzamin. Słuchacze są odpowiedzialni za terminową rejestrację na wybraną 
sesję egzaminacyjną. 
Warunki płatności:  

 jednorazowa wpłata do końca października ze zniżką 10% 

 w dwóch ratach (1 rata do końca października 2017; 2 rata do końca lutego 2018)  

 w trzech ratach (1 rata do końca października 2017; 2 rata do końca stycznia 2017; 3 rata do końca 

czerwca 2018) 

Obowiązuje podpisanie umowy. 
Bon rabatowy:  100 zł w przypadku kontynuacji  nauki 

                                                                                              Serdecznie zapraszamy 
                                                                    do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli                        
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