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Szukasz sprawdzonej metody nauki angielskiego dla 
swojego dziecka?

Speak Up to gwarancja najwyższej skuteczności w nauczaniu 
języka angielskiego.

Sprawdzona metoda sprawia, że nauczysz się więcej, szybciej 
i łatwiej, ponieważ prowadzone zajęcia łączą w sobie 
indywidualne podejście oraz wykorzystanie 
najnowocześniejszych rozwiązań edukacyjnych.

Wiemy, jak dużo zmian w nauczaniu przyniosły ostatnie lata, 
dlatego stawiamy na elastyczny model zajęć, który zapewni 
najlepsze efekty przy zachowaniu najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa Waszych pociech!



Co warto wiedzieć przed przystąpieniem do Speak Up? 

GRUPY LOKALIZACJA ILE TRWA KURS?
Nasze zajęcia prowadzone są
w małych grupach, aby
efektywność nauki była
jak największa!
Grupy liczą od 4 do max 8 
osób. 

To my dostosowujemy się do 
Ciebie!
W zależności od preferencji ucznia,
na zajęcia można uczęszczać
do szkoły lub online! 

 Sz koła  pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami, zarówno mailowy 
jak i telefonicznym.
Kontakt regularny dotyczący po stę p ó w w nauce.
Kontakt w sytuacjach pilnych i wymagających poinformowania.

TEENS

13-18 lat

120 x 45 min

2 x 90 minut tygodniowo



MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Korzystamy z podręczników National Geographic Learning Close Up i Look

Nowa edycja bestsellerowego kursu dla młodzieży
w prywatnych szkołach językowych.

Połączenie angażującej tematyki, przygotowania 
egzaminacyjnego, autentycznych materiałów National 
Geographic oraz pracy online w doskonałych proporcjach.

Podręczniki National Geographic to nie tylko nabywanie 
umiejętności językowych oraz wiedzy ogólnej, ale też trening 
kompetencji XXI wieku i ponadczasowych wartości, który 
pozwala lepiej zrozumieć świat, prowokuje do dyskusji a także 
umożliwia kształtowanie własnych opinii. 



KURSY MATURALNE

Oferujemy gruntowne przygotowanie do Egzaminu ósmoklasisty i do Matury.
Nasze kursy obejmują wszystkie obszary wymagane przez Centralną Komisję 
Egzaminacyjną.

Pracujemy w małych grupach
 od 4 do max 8 osób

7 miesięczne 

90 x 45 min
(2 x 90 min/tyg)

3 miesięczne 3 miesięczne intensywne 

48 x 45 min
(2 x 90 min/tyg)

72 x 45 min
(3 x 90 min/tyg)

Stacjonarnie lub online



MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

"Destination Matura" wydawn. Nowa Era  (dla poziomu 
podstawowego i rozszerzonego)

✔ to repetytorium gwarantuje gruntowne przygotowanie do 

matury dzięki obszernej tematyce zebranej w 15 modułach,

✔ pomaga utrwalić zagadnienia ( omawia strategie językowe, 

pisanie i gramatykę)

✔ ułatwia przygotowanie do matury ustnej ( zawiera gotowe 

rozwiązania, pomysły i podpowiedzi w sekcji Speaking Ideas)

Ważne: to repetytorium nie będzie używane w szkołach publicznych.



Co nas wyróżnia?

Dbałość o ucznia — rzetelny test kwalifikujący pisemny i ustny,
umożliwiajacy dobranie właściwego dla dziecka poziomu zajęć
języka angielskiego. 

Nasi lektorzy to zespół profesjonalistów z ogromnym doświadczeniem
w uczeniu dzieci i młodzieży. Znajdziecie tu zarówno polskich lektorów
jak i native speakerów, w zależności od zaawansowania grupy. 

Gwarantujemy stały kontakt z rodzicami, aby umożliwić Wam sprawdzanie
postępów Waszych dzieci w oparciu o przerowadzane okresowe testy.

Po ukończeniu kursu uczniowie otrzymują certyfikaty ukończenia kursu
potwierdzające ich poziom znajomości języka angielskiego. 



DZIĘKUJEMY ZA ZAPOZNANIE SIĘ Z OFERTĄ 

Zapraszam do kontaktu  

Koordynator szkoły Speak Up
Natalia Kopytkiewicz
📞693-892-101
@  nkopytkiewicz@speak-up.pl
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