Język norweski
LANGUAGE POWER INTERNATIONAL

L

anguage Power International jest szkołą, która
zapewnia usługi językowe dla sektora
publicznego, handlowego i prywatnego od
początku swojej działalności. To szkoła, która była
pionierem w indywidualnym nauczaniu języków w
Norwegii w latach 80. i jako pierwsza prowadziła
kursy przygotowane specjalnie dla firm. Celem
Language Power International jest zapewnienie
bogatej i ciekawej oferty szkoleń. Nauczycielami są
osoby z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu
indywidualnym i w małych grupach. Te dwie formy
kursów przynoszą najlepsze efekty w nauce.
Kurs przeznaczony dla osób, które pragną rozpocząć naukę języka
norweskiego i chcą uzyskać szybkie efekty.

Super intensywny
kurs języka norweskiego
kurs trwa 2 tygodnie;
kurs obejmuje 42 lekcje języka
norweskiego;
 zajęcia odbywają się od poniedziałku do
czwartku, w godzinach od 10.00 do
14.15.
 poziom : początkujący;
 grupy od 3 do 6 osób;



Intensywny
kurs języka norweskiego
 kurs trwa 2 tygodnie;
 kurs obejmuje 21 lekcji języka
norweskiego;
 zajęcia odbywają się od poniedziałku
do czwartku, w godzinach od 10.00 do
12.00 lub od 17.00-19.00;
 poziom : początkujący;
 grupy od 3 do 6 osób;

Oslo
Terminy rozpoczęcia kursu 2013
14 stycznia,
21 stycznia,
11 lutego,
25 lutego,
11 marca,
2 kwietnia,

15 kwietnia,
29 kwietnia,
13 maja,
27 maja,
10 czerwca,
24 czerwca,

8 lipca,
27 lipca,
5 sierpnia,
19 sierpnia,
2 września,
16 września,

30 września,
14 października,
28 października,
11 listopada,
25 listopada,
9 grudnia

Twierdza Akershus

Ceny
Super intensywny kurs języka
norweskiego (42 lekcje/2 tygodnie)

Intensywny kurs języka norweskiego (21
lekcji/2 tygodnie)

5950 NOK/2 tygodnie

3150 NOK/2 tygodnie

*ceny podane w koronach norweskich
cena nie obejmuje zakwaterowania i materiałów dydaktycznych

Storting - budynek parlamentu
norweskiego

Jeśli masz pytania lub wątpliwości zadzwoń do nas lub napisz.
Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania
i pomożemy zorganizować wyjazd

poliglota sp. z o.o.
ul. pruszkowska 17
02-119 warszawa
tel.: 22 822 05 81/82
tel.kom.:693 428 193
www.poliglota.com.pl
poliglota@poliglota.com.pl

