
Język angielski w projekcie "Profesjonalna Ochrona” 

 
Język angielski w projekcie "Profesjonalna Ochrona" będzie trwał 90 godz. 
lekcyjnych. Podzielony jest na 3 moduły po 30 godz. x 45 min.  
 
Pierwszy moduł - język angielski ogólny 
Drugi moduł - słownictwo specjalistyczne - English for Security- ochrona, 
bezpieczeństwo 
Trzeci moduł - przygotowanie do egzaminu TOEIC - techniki egzaminacyjne, poznanie 
egzaminu, próbne egzaminy 
 
Zajęcia prowadzone będą w grupach od poziomu A1-C1 (czyli również od podstaw).               
Na podstawie testu, który Państwo już wykonali lub wykonają przydzieleni zostaniecie 
do poszczególnych grup, odpowiadających poziomowi językowemu. Na pierwszych 
zajęciach lektor dodatkowo zweryfikuje poziom pod kątem mówienia i rozumienia 
tekstów pisanych i słuchanych. Wtedy będzie możliwość przejścia do grupy o niższym 
lub wyższym poziomie. Prosimy aby "nie strzelać" na teście. Jeżeli Państwo nie znacie 
odpowiedzi, lepiej nic nie zaznaczyć, ponieważ później wyniki nie są prawidłowe. 
  
Na zajęciach najprawdopodobniej materiał będzie mieszany z trzech różnych modułów, 
aby przygotowywać się do egzaminu od początku zajęć.  
 
Egzamin TOEIC i certyfikat po zdaniu tego egzaminu jest uznawany na 
międzynarodowym rynku pracy, można do niego podchodzić od poziomu A1 i nie da się 
go nie zdać - jest on na punkty, które określają poziom językowy z angielskiego w skali 
rady Europy od A do C.  
 
Zajęcia odbywać się będą w Princeton Language Academy (tak przewiduje 
projekt) ul. Kopernika 34 lok 5, I piętro. W dni i godziny do ustalenia. Będą to na 
pewno godziny popołudniowe w tygodniu, ale chcemy zaproponować również blok 
godzinowy co drugą sobotę/ sobotę i niedzielę. Jeżeli zajęcia będą odbywały się dwa 
razy w tygodniu po 2 x 45 min, wtedy będzie 45 spotkań (ok. 5 miesięcy), jeżeli po 3 x 45 
min to wtedy będzie tych spotkań 30 (ok. 4 miesiące). Zajęcia poniedziałek, środa lub 
wtorek, czwartek. Jeżeli zajęcia będą odbywały się  w sobotę lub sobotę i niedzielę, co 
drugi tydzień, wtedy możemy zaproponować zajęcia w blokach np. 6 x 45 min. 
(będzie to wtedy 15 sobót lub 7,5 weekendów zajęć sobotnio- niedzielnych). 
 
W celu uzyskania  odpowiedzi dotyczących samego kursu proszę dzwonić pod numer 
telefonu: 22 126 26 26 
 

Prosimy napisać w teście swoje preferencje odbycia zajęć  
(zajęcia w tygodniu około 17:00, czy zajęcia weekendowe)  
 


