
  



Wakacje z Educato! 
 

Szybki i efektywny sposób na poprawę Twojego angielskiego! Połącz wypoczynek z nauką! Nauka, 

zabawa, wycieczki, nowe znajomości i natychmiastowe efekty nauki! Zarezerwuj miejsce już teraz! 

 

Szkoła języków obcych Educato zaprasza na wakacyjne kursy języka angielskiego w sercu polskich gór. Do 20 

godzin języka angielskiego w tygodniu, zajęcia z native speakerem,  bogaty program kulturalny i 

rozrywkowy. Wakacje z Educato - nauka i zabawa! 

 

Gdzie:  Murzasihle,  DW Willa Jędruś  http://www.dwwillajedrus.pl/ 

Kiedy: 17.08-27.08.15  

 

Dojazd: Uczestnicy obozu wyruszają wraz z opiekunami z Krakowa oraz Warszawy pociągiem do Zakopanego, 

gdzie będzie na nich czekał klimatyzowany autokar. 

Kursy Języka Angielskiego  

Oferujemy kursy języka angielskiego dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat. Zajęcia odbywają się w kameralnych 

grupach liczących nie więcej niż 8 osób. Zakwalifikowanie do poszczególnej grupy następuje na podstawie testu 

sprawdzającego, przesyłanego uczestnikowi obozu przed jego rozpoczęciem. Główną metodą nauczania jest 

metoda komunikatywna, a nacisk kładziony jest na rozwój kompetencji mówienia, słuchania oraz swobodnego 

posługiwania się językiem angielskim w życiu codziennym. Kadra lektorska dba o to, żeby angielski był 

wykorzystywany nie tylko na zajęciach, ale także w trakcie całego trwania obozu. Kursy zostały przygotowane 

przez profesjonalnych metodyków w oparciu o podręczniki takich wydawnictw jak Oxford University Press, 

Pearson, Macmillan i Cambridge University Press oraz materiały dodatkowe, które stanowią rozszerzenie 

materiału, powtórzenie lub wprowadzenie nowego słownictwa i struktur językowych. Wszystkie lekcje 

urozmaicone są różnorodnymi materiałami multimedialnymi takimi jak: nagrania, filmy, symulacje komputerowe, 

gry edukacyjne oraz materiały autentyczne.  Indywidualnie podchodzimy do każdego ucznia biorąc pod uwagę 

jego wiek, charakter oraz zainteresowania. Zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze, a uczniowie poznają 

język poprzez zabawę i interakcję ze swoimi rówieśnikami.  

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplom oraz certyfikat ukończenia obozu językowego Educato. 

 

Zajęcia dla Dzieci  

Zajęcia dla dzieci klas I-VI SP są zorganizowane  w formie bloku przedpołudniowego trwającego dwie godziny 

lekcyjne (w tym jedna godzina z native speakerem)  oraz warsztatów popołudniowych, które odbywają się na 

świeżym powietrzu i  mają formę tematycznych projektów językowych integrujących wszystkie dzieci. Nauka 

języka odbywa się poprzez zabawę, zajęcia ruchowe oraz wokalne. Nowatorskie techniki nauczania takie jak 

Super Simple Learning pozwalają na naturalne przyswojenie struktur językowych. W ramach zajęć organizowane 

są przedsięwzięcia typu: kalambury, teatrzyk, festiwal piosenki angielskiej, klub miłośników angielskich filmów 

animowanych, poszukiwanie skarbu i wiele innych ukierunkowanych na naukę językowa oraz poznanie krajów 

anglojęzycznych. 

Zajęcia dla Młodzieży 



Zajęcia dla młodzieży odbywają się w blokach przedpołudniowych trwających 3 godziny lekcyjne (w tym 2 

godziny z native speakerem) oraz popołudniowych warsztatach. Zajęcia ukierunkowane są na zdobycie 

praktycznej umiejętności posługiwania się językiem. Lekcje mają na celu poznanie i utrwalenie leksyki oraz 

struktur gramatycznych a warsztaty na praktyczne zastosowanie tych umiejętności podczas wspólnych projektów 

i  zadań. Na zajęciach przerabiany jest również materiał niezbędny do zdania Egzaminu Gimnazjalnego z języka 

angielskiego. Zajęcia są ukierunkowane przede wszystkim na rozwój kompetencji swobodnego komunikowania 

się w języku angielskim oraz doskonalenia kompetencji czytania, pisania rozumienia informacji, poprawnej 

wymowy oraz struktur gramatycznych. Przedsięwzięcia zorganizowane dla młodzieży gimnazjalnej to panele 

dyskusyjne, wieczorki filmowe, konkurs recytacji i piosenki angielskiej, teatrzyki rodzajowe, konkursy wiedzy o 

Wielkiej Brytanii.  

 

Nasz  Zespół:  

Profesjonaliści z wyższym pedagogicznym i lingwistycznym wykształceniem oraz Native Speaker. Wszyscy 

lektorzy specjalizują się w pracy z grupami wiekowymi Teenagers i Young Learners oraz posiadają uprawnienia 

wychowawców i opiekunów kolonijnych. Kreatywni i pomysłowi ludzie z pasją dla których nauczanie to przede 

wszystkim hobby. Opiekę nad organizacją i przebiegiem całości sprawuje kierownik obozu. 

 

Ośrodek:  

Dom Wczasowy Willa Jędruś to nowoczesny ośrodek zachowany w góralskiej stylistyce.  Na terenie ośrodka 
znajduje się basen, boisko sportowe, plac zabaw, trampolina,  zewnętrzne altany, pokój gier z bilardem, stołem 
do ping ponga i piłkarzykami, sala disco oraz sale konferencyjne przystosowane do przeprowadzania zajęć 
językowych. Do dyspozycji gości  są pokoje 3-4 osobowe z łazienkami. Zakwaterowanie dzieci oraz młodzieży w 
pokojach odbywa się według kryterium płci i wieku, oraz w miarę możliwości według życzeń uczestników.  Plan 
zakwaterowania powstaje na kilka dni przed wyjazdem grupy na obóz. Wszystkie prośby dotyczące 
zakwaterowania dzieci, które chciałyby dzielić pokój ze znajomymi dziećmi należy wpisywać w formularz 
rezerwacji kursu lub zgłaszać mailowo w miarę możliwości jak najwcześniej, abyśmy mogli uwzględnić Państwa 
życzenia.  
 

Wycieczki Wyjazdowe: 

Zakopane 

Termy w Bukowinie Tatrzańskiej 

Muzeum Miniatur w Inwałdzie 

 

Program kulturalno – rozrywkowy:  

Spacery po górach z przewodnikiem, przejażdżki wozami konnymi, ogniska z pieczeniem kiełbasek, warsztaty 

garncarstwa i ceramiki artystycznej, turnieje sportowe, dyskoteki, anglojęzyczne sense filmowe i wiele innych. 

Cena  

1600 zł cena obejmuje 3 posiłki dziennie, suchy prowiant na wycieczki wyjazdowe, pakiet materiałów 

edukacyjnych oraz ubezpieczenie NNW. 


