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        Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge Assessment English od 2010 roku 

                                       PROGRAM YOUR ENGLISH 

Drodzy Obozowicze, 
 
Wakacje już dawno minęły, ale zapraszamy do spotkania się ponownie z lektorami i przyjaciółmi z 
obozów!  
Rok szkolny nakłada na Was więcej obowiązków, ale zakładamy, że znajdziecie czas na cotygodniowe 
spotkanie z Tomkiem, Davidem, Jonathanem,  Sutheą czy Robertem, nie w „realu” tym razem, za to 
jeszcze bezpieczniej niż na obozach. 
Proponujemy lekcje online, które w miłej, niestresującej atmosferze, pozwolą łatwiej przeżyć czas do 
kolejnych wakacji  i spotkanie z przyjaciółmi z Siemczyna, Szczecinka czy Mariny. 
Dodatkowo nie musimy już Was testować, bo znamy wyniki letnich testów. Ponadto każda grupa może 
mieć zajęcia konwersacyjne lub bardziej ukierunkowane na egzaminy Cambridge na Waszym 
poziomie. 
Jeśli Wasi znajomi chcieliby dołączyć jest to jak najbardziej możliwe, zaproście ich też! 
 
Nasze kursy online to nie nagrane bezosobowe lekcje czy pakiet ćwiczeń wysyłany kursantom lecz 
zajęcia prowadzone „na żywo” przez lektora w czasie rzeczywistym. Każdy uczestnik widzi i słyszy 
lektora oraz pozostałych uczestników w swojej grupie i bierze udział w dyskusjach czy konwersacjach. 
Korzystamy z aplikacji Skype i Zoom. 
 
Zapisy już trwają! Wystarczy zadzwonić: 61 8519 250 lub napisać office@angielskiprogram.edu.pl w 

godzinach 9-19. 

Rozpoczęcie kursów 5/10 lub 12/10. 

 
Proponujemy kurs: 
Konwersacyjny: 1 x w tygodniu 60 min, PN lub ŚR o 16.00, 17.05, 18.10, 19.15. 
2 x w tygodniu 60 min  PN-ŚR 17.40, 18.45, 19.50 
O warunki płatności spytaj telefonicznie lub mailowo. 
 
Każdy nasz kurs to: 

 nauka w przyjaznej atmosferze 

 30 pełnych tygodni zajęć, łącznie 30 lub 60 / 60-minutowych lekcji online 

 zajęcia 1 lub 2 razy w tygodniu o stałych porach, bez konieczności dojazdu na zajęcia 

 efektywność i systematyczność nauki 

 świetni doświadczeni, wymagający lektorzy, doskonali merytorycznie 

 lektor polski lub native speaker 

 małe grupy 6 –8 osób 

 bezpłatny test wstępny  

 niezbędne materiały na zajęcia 

 powtórzenie materiału egzaminacyjnego 

 udoskonalenie technik zdawania egzaminów 

 stała cena za lekcję niezależnie od rodzaju czy poziomu kursu 
 
 
Sprawdzajcie naszą stronę www.angielskiprogram.edu.pl. Planujemy obozy wyjazdowe w czasie ferii. 
Szykujemy super program i, jak zwykle, wspaniałych lektorów! 
Oferta na stronie już od połowy października. 
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