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 Kursy językowe dla osób prywatnych i firm   
Kursy języka norweskiego – Norskkurs A1 / A2 / B1 / B2 w Oslo i okolicy  

 

Kursy prowadzone przez wykwalifikowanych polskojęzycznych wykładowców z wieloletnim doświadczeniem i wykształceniem pedagogicznym. 
Kursy dla początkujacych, nowoprzybyłych jak i dwujęcznych osób dorosłych, dzieci i młodziezy zamieszkałych w Norwegii. Gwarantujemy naukę 
języka norweskiego przy pomocy nowoczesnych środków nauczania w małych grupach maks 4/5-osobowych, osobne grupy polsko,- i 
angielskojęzyczne. Kursy składają sie z sesji lekcyjnych po 3 godz. każda z sesji, 2 razy w tygodniu. NB. Możliwośd korepetycji indywidualnych. 
 
Oferujemy najlepszą teoretyczną i praktyczną naukę na kursach dziennych, wieczorowych i weekendowych. Poziom nauczania  jest dostosowany 
do każdego z uczestnikow, tak aby nauczanie przyniosło spodziewany rezultat w jak najszybszym czasie. Nasz lokal znajduje się na Holmlia/Oslo z 
łatwym dojazdem  pociągiem (Ski / Moss) lub autobusem  do/z Holmlia stasjon (10 min do/z Oslo S), jak i samochodem  do/z Oslo/Akershus/Follo 
(Oppegård/Ski/Ås), także Vestby, Moss, Drøbak, Nesodden, Enebakk itd ...  
 

Nauka języka norweskiego jest najlepszym, jak i najważniejszym środkiem pomocnym w życiu prywatnym i zawodowym,  własnym jak i rodziny. 
Mówid, pisad, czytad ... porozumiewad sie bez pomocy w każdej sytuacji, bez potrzeby pomocy i opłat za przetłumaczenie dokumentów, listów, 
zaświadczeo, rozumienie przepisów dotyczących miejsca pracy, szukania zatrudnienia, podatku itd...  To cel naszego nauczania ..!  
 

Kurs językowy to najlepsza droga do spełnienia marzeo o swobodnym poruzumiewaniu się   Wybierz jeden z poniżej podanych kursów.  
PS. Kursy rozpoczną sie w podanych terminach pod warunkiem wymaganej liczby uczestników. Zastanawiasz się, który z kursów jest najbardziej 
odpowiedni dla Ciebie, skontaktuj się z nami na email: post@norsken.no lub tlf. 92656960 
 
KURSY / Kursy dzienne / Kursy wieczorowe / Kursy weekendowe 
 

REJESTRACJA UCZESTNIKA *Rejestracja jest wazna pod warunkiem oplacienia kursu 
 
         
 
 
 
  
 

 
 Życzysz sobie, abyśmy zakupili książki i zeszyty do dwiczeo dla Ciebie ..? Skontaktuj się z nami www.norsken.no   
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