T&T (Teaching & Travel)
ul. Paderewskiego 3/11, 04-450 Warszawa
tel.: +48 22 611 95 56
mobile: +48 502 551 369, +48 501 475 888
web-site: www.tt.edu.pl
e-mail: tt@tt.edu.pl

Office hours:
Monday – Friday: 10:00–21:00

Warszawa, 2020-02-10
KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO TESTU PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH - 2020
Cel kursu:
przygotowanie do testu predyspozycji językowych dla uczniów klas szóstych szkoł podstawowych
ubiegających się o miejsce w klasie siódmej dwujęzycznej
Słow kilka o teście:
- jest organizowany w celu wyłonienia najlepszych kandydatów do dwujęzycznych klas siódmych
- sprawdza: zdolność dostrzegania podobieństw w językach obcych, wyczucie stylistyczne, zasób
słownictwa, związków frazeologicznych i idiomatycznych, umiejętność tłumaczenia zdań z języka
fikcyjnego na polski
- planowany termin: 05 czerwca 2020 godzina 9:00.
Na zajęciach nauczymy Cię jak:
- rozwiązywać przykładowe zadania egzaminacyjne
- uzupełniać luki w tekście w języku polskim i obcym, zarówno ze słuchu jak i w tekście czytanym
- porządkować zdania i fragmenty tekstu w języku polskim i obcym
- kreować liczebniki w językach obcym
- rozwiązywać zadania w języku fikcyjnym
- radzić sobie z zadaniami typu prawda/fałsz (ze słuchu i w tekście czytanym)
- poprawić koncentrację, zarządzać czasem i zapanować nad stresem
Kwestie organizacyjne:
- grupa 1: piątki w godz. 1725-1900 (dwie godziny lekcyjne z przerwą 5 minut), start: 13 marca
2020
- grupa 2: poniedziałki w godz. 1515-1600 (jedna godzina lekcyjna) + czwartek w godz. 1500-1545
(jedna godzina lekcyjna), start: 16 marca 2020
- materiały do nauki: w cenie kursu
- wielkość grup: 6-8 osób
- liczba godzin lekcyjnych (45 minut): 20 (dwadzieścia)
- cena: 660,00 PLN / osobę / cały kurs, płatność: jednorazowa z góry w dniu zapisu, forma
płatności: gotówka, karta, przelew bankowy: https://www.tt.edu.pl/rachunki-bankowe
uwaga:
- za dopłatą istnieje możliwość prowadzenia zajęć w mniejszej grupie
a - grupa 5-osobowa: dopłata 132,00 PLN / osobę
b - grupa 4-osobowa: dopłata 330,00 PLN / osobę
c - grupa 3-osobowa: dopłata 660,00 PLN / osobę
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