
Kierunek dwujęzyczny
Technik Ekonomista

Zapraszamy do jedynej w Katowicach

i w naszym regionie, DWUJĘZYCZNEJ             

klasy EKONOMICZNEJ

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach



Dwujęzyczna klasa ekonomiczna:
kluczem do pracy w międzynarodowych korporacjach

Myśl inaczej, myśl nieszablonowo. Business in English!

Z nami ekonomia jest easy !

Bilingual classes for economics students - start your career now!



Klasa  DWUJĘZYCZNA to nowoczesna forma nauczania języka 

angielskiego i  kształcenia zawodowego  poprzez  nauczanie  

dwóch przedmiotów w języku polskim i języku angielskim.

Pozostałe przedmioty nauczane są w języku polskim.

W każdym roku nauki dwa przedmioty prowadzone są częściowo po polsku, 

częściowo po angielsku, w zależności od możliwości uczniów.  W klasie 

dwujęzycznej każdy uczeń pracuje na swoim poziomie językowym i rozwija 

się we własnym tempie.



"An international career is waiting for You! " - start learning economics with us :) / in a bilingual class in ZSE Katowice.

Nie martw się czy dasz sobie radę!

Nasi nauczyciele będą mówić przede wszystkim po polsku.          

Na lekcjach będziesz zdobywać wiadomości i umiejętności określone 

w podstawie programowej  dla kierunku technik ekonomista. 



Nauczanie dwujęzyczne  umożliwi  swobodne posługiwanie się 

językiem angielskim, opanowanie słownictwa 

specjalistycznego w zawodzie technik ekonomista oraz świetny 

start  na polskim i międzynarodowym rynku pracy.

Oprócz wiedzy i umiejętności z języka angielskiego  poznacie 

słownictwo biznesowe – business english.



Aby rozpocząć naukę w klasie dwujęzycznej technik 

ekonomista,  należy przystąpić  do sprawdzianu 

predyspozycji  językowych, który zostanie 

przeprowadzony w naszej szkole w czerwcu 2021.                                    

Życzymy powodzenia!



EKONOMISTA TO NIEZŁY SPECJALISTA.
ABY BYŁO DYNAMICZNIE, KSZTAŁCIMY 

TEŻ DWUJĘZYCZNIE.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

"JOIN US" TO SIĘ DOGADAMY

"An international career is waiting for You! " - start learning economics with us :) / in a bilingual class in ZSE Katowice.



http://www.zse-korfanty.katowice.pl/

https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-
Ekonomicznych-w-Katowicach-im-Wojciecha-Korfantego-123892564405440/

https://www.instagram.com/zse_katowice/

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
IM. W. KORFANTEGO
ul. RACIBORSKA 3
40-074 KATOWICE
TEL.: 32 251 68 01
E-MAIL: szkola@zse-korfanty.katowice.pl

Join us, 
we are waiting just for you!


