Pełne kwalifikacje

do nauczania języka angielskiego w przedszkolach
i klasach I-III szkoły podstawowej.

Intensywne kursy języka angielskiego
Egzamin Pearson Test of English
dający uprawnienia językowe
Studia podyplomowe
dające uprawnienia dydaktyczne

Intensywne kursy dla nauczycieli
przygotowujące do egzaminów
PTE General Level 3
Centrum Szkoleniowe Concepti zaprasza wszystkich nauczycieli planujących
zdobycie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego na intensywne kursy
przygotowujące do międzynarodowego egzaminu PTE General (Pearson
Test of English) Level 3, który według rozporządzenia MEN daje uprawnienia
do prowadzenia zajęć w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.
Wszystkie kursy prowadzone są w systemie intensywnym (zajęcia odbywają
się dwa razy w tygodniu po cztery godziny lekcyjne), który pozwala przyswoić
wiedzę 120-godzinnego kursu w trakcie 30 spotkań z lektorem, a tym samym
podnieść kompetencje językowe o jeden poziom w ciągu około pół roku.
Na każdym poziomie szczególny nacisk położony jest na praktyczne
przygotowanie uczestników do pozytywnego zdania egzaminu PTE General.
Wszystkie

kursy

prowadzone

są

według

sprawdzonego

autorskiego.

Kursy językowe
obejmują następujące poziomy zaawansowania:
A0 – A1

poziom elementarny (60 godzin)

A1 – A2

poziom podstawowy (120 godzin)

A2 – B1

poziom niżej średnio zaawansowany (120 godzin)

B1 – B1+

poziom średnio zaawansowany (120 godzin)

B1+ – B2

poziom wyżej średnio zaawansowany
/przygotowanie do egzaminu (60 godzin)

programu

Egzaminy Pearson
Test of English
Przy

Centrum

Szkoleniowym

Concepti

działa

Akredytowane

Centrum

Egzaminacyjne Pearson PTE.
Egzaminy PTE General uznawane są na całym świecie przez uczelnie wyższe,
pracodawców,

a

także

krajowe

władze

oświatowe

wielu

państw

jako

potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

W Polsce egzaminy PTE General:
uznawane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie
kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać
nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 17.04.2012 roku
zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego
języka obcego
uznawane są przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości
języka angielskiego

Egzaminy składają się z dwóch części:
Pierwszą część stanowi egzamin pisemny sprawdzający rozumienie ze
słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania.
Drugą część stanowi ustna część egzaminu sprawdzająca umiejętność
poprawnego komunikowania się w języku angielskim.
Próg zaliczeniowy egzaminu to 50 proc.
Główna siedziba Centrum mieści się przy Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 202.

Studia
podyplomowe
Dyplom

ukończenia

studiów

podyplomowych

w

dydaktyki

zakresie

nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
stanowi niezbędne uzupełnienie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego
w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej. Wraz z Uczelnią Nauk
Społecznych przygotowaliśmy dla Państwa ofertę w pełni dopasowaną
do potrzeb nauczycieli. Studia prowadzone są metodą „blended learning”
co oznacza, że wszystkie przedmioty teoretyczne realizowane są na platformie
internetowej

natomiast

doświadczonych

zajęcia

metodyków,

praktyczne

praktyków

i

prowadzone

wykładowców

są
w

przez

systemie

warsztatów metodyczno-językowych w trakcie 10 zjazdów weekendowych
(tylko jeden weekend w miesiącu).
Kursy językowe, egzaminy i studia podyplomowe mogą odbywać się na
terenie całej Polski.

Skontaktuj się z nami
Katarzyna Blachowska – trener językowy, koordynator merytoryczny,
właściciel Centrum Szkoleniowego Concepti oraz Akredytowanego
Centrum Egzaminacyjnego Pearson
tel. +48 601 643 601
e-mail: katarzyna.blachowska@concepti.pl
Centrum Szkoleniowe Concepti
tel. +48 603 604 305
e-mail: biuro@concepti.pl
www.concepti.pl

