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OFERTA INDYWIDUALNEGO KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

„English for Work”  

 
 
 

Drogi Kursancie, 

 

Zapraszamy Cię do zapoznania się z ofertą indywidualnych kursów języka angielskiego „English for Work” 
w szkole HappyHours.  
 
Nasze autorskie kursy indywidualne są stworzone z myślą o potrzebach tych, którzy chcą się komunikować 
w języku angielskim w pracy.   
 
Dlaczego warto?  

 przełamiesz barierę językową; 
 będziesz czuć się swobodnie i pewnie; 
 otworzą się przed Tobą nowe możliwości kariery zawodowej; 
 potwierdzisz swoje kompetencje językowe, co ułatwi Ci zdobycie awansu lub podwyżki. 

 
Wybierz kurs dla siebie: 
 

1. Indywidualny kurs języka angielskiego biznesowego z dojazdem lektora (w centrum Warszawy i 
okolicach), 

2. Indywidualny kurs języka angielskiego biznesowego w biurze przy ul. Poznańskiej 39, 
3. Indywidualny kurs języka biznesowego przez Skype. 

 
 
Wypełnij bezpłatny test poziomujący: http://happyhours.edu.pl/test  
 
Dołącz do grupy na FB „English for Work”: https://www.facebook.com/groups/856541267867666/   
 
Polub nas na FB: https://www.facebook.com/AkademiaHappyHours/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://happyhours.edu.pl/test
https://www.facebook.com/groups/856541267867666/
https://www.facebook.com/AkademiaHappyHours/


 

 
    Akademia Językowa HappyHours  |  www.happyhours.edu.pl  |  ewa.glinska@happyhours.edu.pl  |  +48 501161849 

 

 2 

 

NAUCZYCIELE 

 
 
Sercem HappyHours są 
nauczyciele. Współpracujemy 
wyłącznie ze starannie 

wyselekcjonowanymi 
pasjonatami języka angielskiego. 
Są to wysoko wykwalifikowani 
oraz doświadczeni instruktorzy 
językowi. Wszyscy nasi 
nauczyciele ukończyli studia 
kierunkowe i od kilku lat pracują 
w zawodzie. Stawiamy na osoby, 
które mają otwartą, przyjazną 
osobowość, poczucie humoru, ale 
też odpowiednie umiejętności 
miękkie związane z komunikacją 
interpersonalną, zarządzaniem 
grupą i rozwiązywaniem 

trudnych sytuacji. 
 
W skład zespołu HappyHours wchodzą zarówno nauczyciele polskiego pochodzenia, jak i native speakerzy.  
 
W przypadku zainteresowania kursem językowym udostępniamy profil proponowanego lektora, który 
następnie może zostać zweryfikowany przez kursanta na pierwszej lekcji. 
 
Lektor, jeśli zajdzie taka potrzeba, może zostać zmieniony. 
 
Profile naszych lektorów można sprawdzić tu: http://happyhours.edu.pl/zespol  
 

JAK UCZYMY 

 
W HappyHours nie powielamy masowych schematów. Oznacza to, że po przeprowadzeniu diagnozy 
potrzeb, która umożliwia poznanie indywidualnych potrzeb, preferencji oraz oczekiwań wobec kursu 
i lektora, tworzymy kurs szyty na miarę (nauczyciel korzysta z autorskich materiałów edukacyjnych, 
materiałów audio i video oraz – jeśli jest taka potrzeba - z wybranych podręczników). Kursant przerabia na 
lekcjach dostosowane do swoich potrzeb tematy biznesowe i adekwatne zagadnienia gramatyczne, dzięki 
czemu jest zaangażowany i zmotywowany do nauki.  
 
Zadaniem lektora jest nie tylko przerobienie wyznaczonego materiału, ale przede wszystkim obudzenie w 
kursantach zaangażowania i sprawienie, aby jak najwięcej zapamiętali z lekcji. Naszym zdaniem nauka jest 
efektywna wtedy, gdy staje się dla kursanta przyjemnością, co sprawia, że nabiera jednocześnie tempa i 
lekkości. 
 

http://happyhours.edu.pl/zespol
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Zależy nam na tym, aby nauka w naszej szkole była maksymalnie efektywna, dlatego też, jeśli widzimy, że 
jest taka konieczność, proponujemy wybranym kursantom bezpłatną sesję z Mentorką HappyHours – 
Joanną Szwed. Zadaniem takiej sesji jest ponowne zdefiniowanie celów nauki, realne osadzenie ich w 
konkretnych ramach czasowych oraz rozmowa na temat nawyków nauki i tego co można poprawić, aby 
nauka przyniosła oczekiwany skutek.  
 
Na koniec roku szkolnego upewniamy się, czy kursanci są zadowoleni z nauki i nauczyciela przy pomocy 
ankiet badających satysfakcję z zajęć.  
 
 

CENNIK  

 
LEKTOR POLSKI NATIVE SPEAKER 

Lekcja indywidualna: Lekcja indywidualna: 

60 min. = 100 PLN 60 min. = 120 PLN 

Lekcja indywidualna przez Skype: Lekcja indywidualna przez Skype: 

60 min. = 81 PLN 60 min. = 100 PLN 

Lekcja grupowa: Lekcja grupowa: 

60 min. = 135 PLN 60 min. = 162 PLN 

 
Cena zawiera: 
 

 Dojazd lektora na miejsce zajęć, 
 Przeprowadzenie diagnozy potrzeb, 
 Dostosowanie kursu do indywidualnych potrzeb, 
 Materiały edukacyjne, 
 Opiekę merytoryczną nad kursem, 
 Otrzymywanie cotygodniowego newslettera z materiałami edukacyjnymi (gramatyka, słownictwo, 

podcasty, krótkie opowiadania). 
 
Uwaga: kurs może się również odbywać w naszym biurze przy ul. Poznańskiej 39. W przypadku 
zainteresowania do podanych powyżej cen należy doliczyć 20 zł. (koszt najmu biura). 

 
Zapraszam do kontaktu,  
 

 
Ewa Glińska 
Owner / CEO 
 

Tel. +48 501 161 849, ewa.glinska@happyhours.edu.pl  
 
 
 
 

mailto:ewa.glinska@happyhours.edu.pl
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WYBRANE REFERENCJE 
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