OFERTA SZKOLEŃ I KURSÓW
Szkoła języka francuskiego Irminy Daniłowskiej oferuje szeroką gamę wyspecjalizowanych kursów na
wszystkich poziomach zaawansowania, idealnie dopasowanych do wieku, trybu życia i zainteresowań
poszczególnych grup kursantów. Proponujemy m. in.: kursy dla dzieci i młodzieży, dla
MATURZYSTÓW, intensywne kursy wakacyjne oraz kursy specjalistyczne dla firm, lektorów języka
francuskiego specjalistycznego oraz dla tłumaczy.

MATURA 2019
Zapraszamy na kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka francuskiego (poziom
podstawowy i rozszerzony).

Podczas kursu:
✓ uporządkujesz zakres wiedzy i dowiesz się jakie są faktyczne
oczekiwania egzaminatorów na poziomie podstawowym i rozszerzonym
matury z języka francuskiego;
✓ poćwiczysz pisanie i słuchanie;
✓ dostaniesz listy słów i struktur niezbędnych do egzaminu;
✓ przygotujesz się także do egzaminu ustnego pracując na materiałach
egzaminacyjnych;
✓ napiszesz próbną maturę.

Matura podstawowa:

Matura rozszerzona:

Termin: wrzesień 2018 – kwiecień 2019

Termin: wrzesień 2018 – kwiecień 2019

Liczba godzin lekcyjnych: 48

Liczba godzin lekcyjnych: 72

Tryb: 1 raz w tygodniu po 1 godzinie zegarowej

Tryb: 2 razy w tygodniu po 1 godzinie zegarowej

Lekcje: poniedziałki w godz. 16:00-17:00

Lekcje: wtorki i czwartki w godz. 16:00 – 17:00

Grupa: maksymalnie 4-6 osobowa

Grupa: maksymalnie 4-6 osobowa

Cena: 999 zł

Cena: 1 549 zł

Zapisy na zajęcia w roku szkolnym 2018/19 przyjmujemy do 15 września 2018 r.
mailowo na adres: biuro@timeliness.pl oraz telefonicznie pod numerem 506 58 60 80.

KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Szkoła języka francuskiego Irminy Daniłowskiej
prowadzi zajęcia z języka francuskiego dedykowane
dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym w grupach
zróżnicowanych wiekowo. Uczymy w oparciu o sprawdzone
metody nauczania, czego rezultaty doceniają zarówno nasi
uczniowie, jak i ich rodzice.
Lekcje języka francuskiego dla dzieci w naszej Szkole to
skuteczna nauka połączona z zabawą.
Lekcje z młodzieżą mają na celu zainteresować uczniów,
rozbudzić ich wyobraźnię i rozwijać wszystkie sprawności językowe. U wszystkich naszych uczniów
staramy się wyzwolić pozytywną energię i wykorzystać ją do skutecznej nauki języka.

Kurs 30-godzinny:

Kurs 48-godzinny:

Termin: wrzesień 2018 – maj 2019

Termin: wrzesień 2018 – maj 2019

Tryb: 1 raz w tygodniu 60 minut

Tryb: 2 razy w tygodniu po 60 minut

Lekcje: poniedziałki w godz. 14:30-15:30

Lekcje: poniedziałki i czwartki w godz. 14:30- 15:30

Grupa: maksymalnie 4-6 osobowa

Grupa: maksymalnie 4-6 osobowa

Cena: 750 zł

Cena: 960 zł

Zapisy na zajęcia w roku szkolnym 2018/19 przyjmujemy do 15 września 2018 r.
mailowo na adres: biuro@timeliness.pl oraz telefonicznie pod numerem 506 58 60 80.

Wśród dzieci, które zapiszą się na kurs na poziomie
podstawowym zostaną wylosowane trzy bezpłatne bilety na
wycieczkę do Disneylandu w Paryżu (bilety wstępu, przelot i
noclegi). Pozostałe dzieci również będą mogły skorzystać z
wycieczki na preferencyjnych warunkach.

KOREPETYCJE – ZAJĘCIA INDYWIDUALNE
Rytm, terminy oraz program korepetycji ustalane są indywidualnie ze
słuchaczem. Zajęcia mogą odbywać się w siedzibie Szkoły lub w
miejscu wskazanym przez słuchacza.
Informacje: tel.: 506 58 60 80, email: biuro@timeliness.pl

KURSY SPECJALISTYCZNE
Dla klientów instytucjonalnych oferujemy pełen zakres kursów dostosowanych do konkretnych
potrzeb. Zajęcia prowadzone są w siedzibie firmy, w grupach lub indywidualnie, w trybie określonym
według wymagań klienta.
Proponujemy m.in.:
▪
▪
▪

francuski prawniczy
francuski biznesowy
francuski finansowy

Tryb, terminy oraz program kursów specjalistycznych ustalane są indywidualnie z klientami. Zajęcia
mogą odbywać się w siedzibie szkoły lub w miejscu wskazanym przez klienta.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych kursach, prosimy o kontakt telefoniczny: 506 58 60 80
lub mailowy: biuro@timeliness.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

