
 

 
 

 O f e r t a  n a u k i  j ę z y k ó w  o b c y c h  
  

Szanowni Państwo! 
 Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty kursów językowych. Z przyjemnością przygotujemy dla Państwa 
ścieżkę rozwoju językowego: bezpłatnie sprawdzimy poziom znajomości języka poprzez test i lekcje próbne, 
wyznaczymy program kursu w oparciu o Państwa potrzeby oraz zajmiemy się jego skuteczną realizacją. Wsparcie 
 i motywowanie indywidualnego opiekuna z pewnością pomoże rozwijać Państwa zdolności językowe a systematyczne 
monitorowanie postępów w nauce pozwoli określić potrzebne do zdobycia umiejętności (mówienie, pisanie, 
rozumienie). Elastyczny wybór czasu i częstotliwości nauki przyczyni się do wyboru odpowiedniego dla Państwa kursu. 
Zajęcia indywidualne lub prowadzone w małych grupach z profesjonalnym lektorem dadzą efekt w postaci skutecznej 
 i praktycznej nauki wybranego języka. Z myślą o komforcie nauki proponujemy możliwość odbywania zajęć u Klienta 
(także przez tel. lub SKYPE) lub w Szkole. Szeroki wybór metod dodatkowo wzbogacony możliwością korzystania  
z bezpłatnego e-learningu pomagającego w opanowaniu materiału językowego w krótszym czasie i w łatwiejszy sposób 
jest dodatkowym atutem naszej szkoły. 
 

 

Olsztyn ul. Janowicza 30B/1, tel. 665 116 910, olsztyn@educo.pl (zajęcia pon. - sob. 7.00 – 22.00) 

biuro szkoły otwarte codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-18.00  
 

Szkoła Języków Obcych Educo od 2001 roku prowadzi szkolenia językowe. Jesteśmy oficjalnie wpisani do 
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.28/00026. Podchodzimy indywidualnie do każdego klienta. Jeśli to 
konieczne umożliwiamy przekładanie zajęć bez ponoszenia kosztów, zmianę dni i godzin w trakcie szkolenia, 
przyśpieszenie czy też zawieszenie szkolenia z ważnych powodów. Od początku istnienia przeszkoliliśmy ponad 7 000 
osób i co roku szkolimy kolejnych kilkaset. Od 2009r. systematycznie korzystamy również ze środków na szkolenia 
dofinansowane z Unii Europejskiej. Przez cały czas istnienia doskonalimy swoje umiejętności. Staramy się jak najlepiej 
wykonywać swoje usługi oraz elastycznie odpowiadać na potrzeby i zainteresowania Klientów. Kursy prowadzone są 
przez lektorów z wyższym wykształceniem filologicznym i metodycznym bądź Native Speakerów, którzy posiadają 
doświadczenie w uczeniu osób dorosłych na różnych poziomach zaawansowania.  

Zadaniem stosowanej przez lektorów metody komunikatywnej jest przełamanie bariery językowej oraz 
umożliwienie słuchaczom swobodnego funkcjonowania w środowisku obcojęzycznym - zarówno na polu zawodowym, 
jak i towarzyskim czy turystycznym. Najważniejszym założeniem współczesnej metodyki jest przede wszystkim 
rozwijanie umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu - głównie temu celowi podporządkowany jest program 
nauczania. Zajęcia prowadzone są w sposób łączący naukę z rozrywką i integracją zespołu z wykorzystaniem 
przeróżnych pomocy dydaktycznych. Częścią stosowanych przez nas metod nauczania są systematyczne powtórki 
materiału zarówno z zakresu poznanych słów, wyrażeń jak i dialogów. Co kilka lub kilkanaście lekcji odbywają się 
powtórki całolekcyjne ustne oraz pisemne. Dzięki temu nasi słuchacze prócz zdobywania nowych umiejętności 
utrzymują biegłość językową na odpowiednim poziomie.  

Prowadzimy pełną dokumentację kursu, z uwzględnieniem wszelkich wskazówek Klienta - programy nauczania, 
listy obecności, wyniki testów, raporty postępów słuchaczy oraz ankiety badające stopień ich zadowolenia. Na koniec 
kursu szkoła wystawia świadectwa, może także przeprowadzić egzaminy wewnętrzne lub zgłosić słuchaczy na 
egzaminy w innym ośrodku egzaminacyjnym.   

Wybrane propozycje szkoleń językowych: 
 kursy indywidualne i grupowe realizowane u Klienta – oszczędność czasu i kosztów dojazdu, 
 kursy indywidualne i grupowe realizowane w Szkole – zapewnienie komfortu i warunków do nauki, 
 lekcje przez SKYPE/MESSENGER –połączenie oszczędności czasu i kosztów dojazdu z komfortem własnego miejsca. 
 
 
 
 

  

 

    



 

 

Specyfikacja kursu:                                 Angielski / Niemiecki / Francuski / Hiszpański / Włoski 

Dla wszystkich, którzy pragną zdobyć lub doskonalić praktyczną znajomość języka,  
kursy w grupach od 1 do 10 osób w godz. porannych i popołudniowych z e-learningiem w cenie kursu, mówienie już od 1 lekcji 
 

 

cel kursu:             nauka i pogłębianie znajomości języka ang. zarówno w zakresie języka ogólnego, używanego podczas 
codziennych kontaktów na całym świecie, a także specjalistycznego słownictwa i struktur 
niezbędnych do efektywnej komunikacji we wszystkich obszarach biznesu, 

kadra:  doświadczeni lektorzy polscy i lektorzy Native Speakers, posiadane przez nich kwalifikacje 
gwarantują uzyskanie zakładanych przez nas efektów nauki,  

miejsce prowadzenia zajęć: gabinet, mieszkanie, siedziba Szkoły, przez tel. lub SKYPE/MESSENGER 

czas lekcji:      45min w metodzie tradycyjnej / 50 min w metodzie konwersacyjnej – Direct Method, 

analiza potrzeb i poziomy zaawansowania: lektor bezpłatnie przed rozpoczęciem kursu sprawdzi (na lekcji 
pokazowej) poziom zaawansowania wszystkich zgłoszonych osób (testy kwalifikacyjne i rozmowy), 
podzielimy je na grupy zaawansowania, przeanalizujemy ewentualne możliwości wdrażania języka 
specjalistycznego lub branżowego, na tej podstawie stworzymy harmonogram szkoleń dla 
wyznaczonych grup oraz osób indywidualnych. 

liczebność grup: zajęcia indywidualne raz grupy od 2 do 10 osób,  

terminy prowadzenia zajęć: dni i godziny ustalamy na podstawie preferencji Klienta, 

liczba zajęć:  (standardowo) 2 spotkania w tyg. po 2 godziny lekcyjne – 60h/semestr, 

(ekonomicznie) 1 spotkanie w tyg. Po 2 godziny lekcyjne – 30h/semestr, 
lub całkowite dostosowanie do potrzeb ilości zajęć proponowanych przez Klienta, 

podręczniki i inne pomoce: pomagamy wybrać podręczniki do metody konwersacyjnej i tradycyjnej, by dopasować 

poziom zaawansowania i cel nauki uczestników, podręczniki zawierają materiał audio, dostęp do 
kilku tysięcy bezpłatnych ćwiczeń e-lerningowych na stronie www. 

kontrola postępu nauki: bieżąco poprzez ustne powtórki na każdej lekcji, krótkie sprawdziany, semestralne testy 

sprawdzające.  

kontrola obecności na zajęciach: szczegółowo prowadzone dzienniki obecności słuchaczy, kontrola realizowanego 

materiału zgodnie z konspektem zajęć, 

sposób płatności: naliczamy płatności po zakończonym miesiącu za faktycznie zrealizowane zajęcia, wystawiamy 
przelewowe faktury VAT  z określonym w nich terminem płatności oraz przesyłamy je w formie 
elektronicznej na podany w umowie szkoleniowej adres e-mail Klienta. 

cena jednej godziny lekcyjnej: szczegółowa wycena jest zawsze zależna od częstotliwości zajęć, ilości osób w 
grupie i ilości grup, poziomu zaawansowania, od terminów i lokalizacji szkoleń oraz 
możliwości stworzenia bloków zajęć dla lektora. 

 
 

 
Jeżeli któraś z opisanych form współpracy zainteresowała Państwa, prosimy o kontakt. Chętnie 

odpowiemy na wszystkie pytania, szczegółowo wycenimy interesujący Państwa wariant nauki, a także 
zorganizujemy lekcję pokazową. 

 
 
 
 

 
 



 

    

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego definiuje poziomy kompetencji językowych, które pozwalają na stałą ocenę  
 

    Globalna skala oceny kompetencji językowych Zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego                                                           
 

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego definiuje poziomy kompetencji językowych, które pozwalają na stałą ocenę 
postępów w nauce, na każdym poziomie nauczania: 

 
 
Poniżej A1 / Starters / początkujący 
 
A1 / Movers / podstawowy 
Potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne, jak również bardzo proste 

wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej 
pytania dotyczące - np. miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc. - może także odpowiedzieć na 
pytania tego samego typu. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie 
oraz wykazują chęć współpracy. 

 
A2 / Flyers / KEY - Key English Test / niżej średnio zaawansowany 
Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: 

dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca). Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań 
prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potrafi opisać za 
pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z 
niezbędnymi potrzebami. 

 
B1 / PET - Preliminary English Test / średnio zaawansowany 
Potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany jest język jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw 

znanych związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc. Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji, jakie spotyka w podróży 
w regionie języka docelowego. Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące 
własnych zainteresowań. Potrafi opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel, jak również 
przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu. 

 
B2 / FCE - First Certificate in English / wyżej średnio zaawansowany 
Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w 

tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i 
spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć, tak w przypadku jednej jak i drugiej 
strony. Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię na dany temat wykazując 
pozytywne i negatywne strony różnych (proponowanych) wyborów. 

 
C1 / CAE - Certificate in Advanced English / zaawansowany  
Potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty. Potrafi wypowiedzieć 

się spontanicznie i biegle nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów. Potrafi posługiwać się językiem skutecznie i 
swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub w czasie studiów. Potrafi budować wypowiedzi na tematy złożone, jasne, o 
wyraźnej strukturze i wykazać się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i wewnętrznej spójności dyskursu. 

 
C2 / CPE - Certificate of Proficiency in English / biegłość językowa 
Potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko, co czyta lub słyszy. Potrafi odtworzyć fakty i argumenty z różnych 

źródeł pisemnych i ustnych streszczając je w sposób zwięzły i spójny. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i 
precyzyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce. 



 

 

Zaufali nam: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


