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KURS EFFECTIVE ENGLISH (+16 LAT) 

Kurs ten przeznaczony jest dla zmotywowanych osób, które 

chcą się swobodnie komunikować w języku angielskim i 

odnieść sukces w różnych obszarach życia prywatnego lub 

zawodowego.  Zajęcia są tak przygotowane by były 

przyjemnością i jednocześnie budowały pewność używania 

języka. Kurs przeznaczony jest dla osób, które miały już kontakt 

z językiem angielskim a jednocześnie pragną w krótkim czasie 

udoskonalić umiejętności komunikacji, by lepiej poruszać się w 

międzynarodowym otoczeniu. 

Adresaci kursu to osoby, które pragną: 

❖ udoskonalić płynność i biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim; 
❖ rozwijać umiejętności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie; 

❖ poszerzyć słownictwo i znajomość struktur gramatycznych, doskonalić wymowę; 

❖ poszerzyć swoje horyzonty edukacyjne i kulturowe. 

Kurs polega na kształceniu ogólnych umiejętności językowych, niezbędnych do sprawnego posługiwania się językiem 

angielskim we wszystkich sytuacjach życiowych. 

Celem nauki jest rozwijanie kluczowych aspektów umiejętności językowych (gramatyki, słownictwa i wymowy) 

poprzez ćwiczenie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, pisania i rozumienia ze słuchu. 

Intensywny kurs języka angielskiego oferuje optymalnie zbalansowaną ilość zajęć, tak by zmaksymalizować płynność 

językową w krótkim czasie. 

Szkoły zależnie od lokalizacji oferują: 

▪ komfortowe, wyposażone sale lekcyjne; 

▪ multimedialne pomoce dydaktyczne; 

▪ bibliotekę, czytelnię; 

▪ centrum komputerowe; 

▪ sieć WIFI; 

▪ strefę rekreacyjną; 

▪ stołówkę, kawiarnię, ogród; 

▪ zaplecze sportowe. 

Lokalizacja do wyboru: 

❖ Cambridge 

❖ Londyn 

Terminy rozpoczęcia kursu:  

❖ Kurs rozpoczyna się w każdy poniedziałek. 

❖ Przylot na miejsce i zakwaterowanie odbywa się w niedzielę.  

❖ Wylot w sobotę. 
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…Kurs Effective English to:… 

✓ zajęcia dydaktyczne, indywidualne konsultacje z nauczycielami; 
✓ program towarzyski / tygodniowy grafik dostępnych wydarzeń; 
✓ test kwalifikacyjny na początku kursu; 
✓ test sprawdzający postępy, regularna praca domowa; 
✓ nadzór pedagogiczny prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę;  
✓ materiały do nauki; 
✓ materiały do nauki dostępne również on-line (e-learning); 
✓ sieć WIFI; 
✓ moduły do wyboru przy kursach Effective English 20 i 25: 

- SKILLS – warsztaty koncentrujące się na wybranym obszarze 
nauki języka, np. pisanie i czytanie, płynność mówienia, rozumienie, przygotowanie do egzaminów; 

- BUSINESS STUDIES – warsztaty koncentrujące  się na tematyce biznesowej, związanej z codzienną pracą 
i typowymi zagadnieniami w różnych działach, bazujące na autentycznych materiałach; 

- 1 TO 1 TUITION – indywidualne zajęcia dostosowane do potrzeb studenta i koncentrujące się na jego 
konkretnych celach; 

- ART AND DESIGN* – warsztaty praktyczne koncentrujące się na rozwoju kreatywności i umiejętności 
artystycznych, poszerzeniu swojego artystycznego portfolio; w każdym tygodniu uczestnicy koncentrują się 
na określonym mini-projekcie związanym z dziełami sztuki i atrakcjami Cambridge lub Londynu 

* opcja dostępna tylko w lipcu i sierpniu 

✓ LANGUAGE IN ACTION – to oferta popołudniowych warsztatów i klubów, rozwijających umiejętności 
i zainteresowania poszczególnych uczestników kursów, tematyka dostosowana jest do wyboru i potrzeb; 

✓ certyfikat na zakończenie kursu. 
 

Struktura kursu w zależności od intensywności wybranego wariantu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowa cena za wakacyjny dwutygodniowy kurs: 

  RAZEM w GBP RAZEM w PLN 

Effective English (15h/20h) 
w Cambridge 

 

Pensjonat 
Rodzina goszcząca 

£ 1.459 / £ 1.609  
£ 1.307 / £ 1.457  

7.003 zł / 7.723 zł 
6.273 zł / 6.993 zł 

 

Effective English (15h/20h) 
w Londynie 

Akademik 
Rodzina goszcząca 

£ 1.659 / £ 1.809 
£ 1.399 / £ 1.549 

7.003 zł / 7.723 zł 
6.273 zł / 6.993 zł 

* Do powyższych cen należy doliczyć koszty przelotu oraz opłatę manipulacyjną Edukatio w wysokości 400 zł. 

  Do powyższej kalkulacji przyjęto orientacyjny kurs funta: £ 1 = 4,8 zł. 

** Zakwaterowanie u rodziny obejmuje opcję HB z dzieloną łazienką, w pensjonacie śniadania, w akademiku bez wyżywienia 

➢ Dodatkowo: możliwość wykupienia transferów z i na lotnisko. 
 


