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OFERTA DOTYCZĄCA NAUCZANIA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO 

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ON-LINE, 
ZAWIERA INFORMACJE O: 

 
 
 
          • DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY ENJOY 

 
          • KWALIFIKACJACH LEKTORÓW 

 
          • METODACH NAUCZANIA  
 
          • SPRAWDZANIU EFEKTYWNOŚCI  
 
           • PÓŁKOLONIACH I OBOZACH 
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DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH 
ENJOY 

 

 
 

 

Szkoła Języków Obcych ENJOY powstała w 2008 roku.                               
Zapewniamy naukę języka angielskiego, hiszpańskiego, włoskiego, 

francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Kursy organizujemy w budynkach 
szkół podstawowych na terenie Warszawy oraz w okolicach oraz on-line. Nasze 

zajęcia odbywają się przed lub po lekcjach. Grafik zajęć językowych jest 
dostosowany do planu szkolnego dzieci oraz konsultowany z rodzicami. 

 

Młodsze dzieci są zabierane na zajęcia przez lektora ze świetlicy i 
odprowadzane zaraz po skończonej lekcji. Dzięki temu rodzice mogą być 

spokojni o bezpieczeństwo swoich pociech oraz nie tracą czasu i pieniędzy na 
dowożenie dzieci na zajęcia. 

Oferujemy również zajęcia indywidualne w domu ucznia. 

 
Naszą siłą jest wiedza i doświadczenie w branży edukacyjnej zdobywane przez 

lata wcześniejszej pracy. Jesteśmy nowoczesną szkołą, specjalizujemy się w 
nauczaniu dzieci i młodzieży. Naszym priorytetem jest wysoka skuteczność 

nauczania oraz szybkie postępy ucznia. 
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Korzystamy z wielu metod i technik nauczania. Lata praktyki potwierdziły, że 

tylko takie podejście wraz z zaangażowaniem i motywacją może przynieść 
efekty. 

Ważnym dla nas czynnikiem jest stała współpraca i kontakt z rodzicami 
uczniów. 

• Tworzymy grupy, w których dzieci są w podobnym wieku oraz prezentują 
ten sam poziom znajomości języka 

• oferujemy ciekawe materiały do nauczania  

• Przygotowujemy dzieci i młodzież do państwowych egzaminów: YLE, KET, 
PET, FCE  

• Organizujemy warsztaty teatralne, prowadzone w języku angielskim 
• Organizujemy: obozy językowo – sportowe, obozy narciarskie, zielone i 

białe szkoły z językiem angielskim oraz półkolonie letnie i zimowe. 

W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Języków Obcych ENJOY posiadała już 
ponad 40 lokalizacji. 

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy otwarcie kolejnych 10 oddziałów w 
Warszawie i 10 poza stolicą. 

W naszej ofercie można znaleźć: 
 
              • zajęcia językowe dla przedszkoli 

• kursy dla dzieci i młodzieży  
• kursy dla dorosłych  

• kursy dla firm i instytucji (w tym: Business English, kursy języka      
prawniczego i technicznego) 
• kursy grupowe 

• kursy indywidualne 
• kursy egzaminacyjne (egzamin gimnazjalny, maturalny, FCE, CAE)  

Dbamy o przyjazną atmosferę na naszych kursach. Wiemy, że jest to ważny 
składnik efektywnego nauczania: motywuje do nauki, pomaga w 

spontanicznym wyrażaniu myśli, w swobodnej i płynnej rozmowie. 

Naszym słuchaczom oferujemy dodatkowe warsztaty tematyczne oraz letnie 

i zimowe obozy językowo – sportowe. 
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W krótkim czasie zyskaliśmy zaufanie wielu szkół państwowych, z 

którymi prowadzimy aktywną współpracę, organizując kursy językowe 
dla uczniów tychże szkół oraz wynajmując sale lekcyjne. Zaufały nam 

także liczne Domy Kultury. Jesteśmy jedną z najdynamiczniej 

rozwijających się szkół językowych w Warszawie. Nasze placówki 
znajdują się na terenie Warszawy oraz w okolicach. 

•  Bemowo, Białołęka, Bielany, Żoliborz 

•  Praga Południe, Saska Kępa 

•  Mokotów, Wilanów, Ursynów 

•  Ochota, Wola 

•  Wawer, Wesoła, Rembertów, Wygoda 

•  Piaseczno 

Organizując kursy w szkołach, prowadzimy zajęcia w wynajętych salach w 
godzinach niekolidujących z zajęciami szkolnymi dzieci. Termin zajęć 

dostosowujemy  do czasowych możliwości uczestników kursów. Młodsze dzieci 
są zabierane przez lektorów na zajęcia, a po nich odprowadzane do świetlicy 

szkolnej. 

 

ILOŚĆ UCZNIÓW Z PODZIAŁEM NA LATA 
DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY ENJOY: 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Ilość uczniów



  

 

 

 
22-224-65-45 

601-611-200 

512-587-036 

biuro@enjoy-school.pl 
 

enjoy-school.pl 

 
 

KWALIFIKACJE LEKTORÓW 
 

 
Wszyscy lektorzy zatrudnieni w Szkole Języków Obcych ENJOY przechodzą 

wieloetapowy proces rekrutacji. Nad ich pracą czuwa metodyk, który hospituje 

prowadzone zajęcia oraz prowadzi szkolenia dla naszych nauczycieli. Powyższe 
działania pozwalają wzbogacać warsztat pracy naszych lektorów oraz sprzyjać 
ich rozwojowi zawodowemu. Wszystkie te czynności mają znaczący wpływ na 

jakość lekcji i tym samym zadowolenie naszych słuchaczy. 
 

Lektorzy współpracujący ze Szkołą Języków Obcych ENJOY posiadają 
przygotowanie merytoryczne oraz pedagogiczne. Kwalifikacje lektorów są 

potwierdzone dokumentami zgodnymi z wymogami MEN. Naszych lektorów 
cechuje wysoki poziom kultury osobistej, kreatywność oraz zaangażowanie w 
pracę. Większość lektorów jest z nami związana od lat, bardzo ich cenimy, a 

rodzice naszych uczniów są zadowoleni z postępów jakie robią ich dzieci. 
 

• Absolwenci  uczelni językowych ( studia zakończone egzaminem 
magisterskim lub licencjatem). 
 

• Lektorzy posiadający certyfikat językowy minimum 3-go stopnia wraz z 
zakończonym kursem pedagogiczno – metodycznym.  Lektorzy 

współpracujący ze Szkołą Języków Obcych ENJOY posiadają doświadczenie 
w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 
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JAK UCZYMY? 
 

 

 
 

 
W Szkole Języków Obcych ENJOY nie uczymy według jednej i jedynie słusznej 

metody nauczania języków obcych. Wychodzimy z założenia, że dopiero 

połączenie najlepszych elementów poszczególnych metod jest skutecznym 
sposobem przekazywania wiedzy, a co najważniejsze pozwala dostosować tryb 

nauczania do potrzeb poszczególnych grup.  
 

Zakładamy, że język to przede wszystkim narzędzie służące do komunikacji. 

Staramy się pokazać naszym uczniom, że język ma charakter twórczy. W czasie 
zajęć dzieci używają naturalnego języka podczas gier i zabaw opracowanych 

przez naszego metodyka. Zabawy są doskonałym uzupełnieniem programu 
nauczania. 

 

Zajęcia odbywają się w małych grupach, by zapewnić dynamiczne tempo pracy  
oraz indywidualne podejście do każdego ucznia, zachować równy poziom 

uczniów oraz jak najlepiej dopasować ich przebieg do poziomu, umiejętności, 
potrzeb i zainteresowania uczniów.  

Lekcje prowadzone są w przyjaznej atmosferze, co pomaga zredukować stres i 
lęk przed mówieniem oraz popełnianiem błędów.  

Kładziemy duży nacisk na mówienie, staramy się zachęcić naszych kursantów 

do samodzielnego tworzenia wypowiedzi, jednocześnie kładziemy nacisk na to, 
by nie dopuścić do tworzenia i utrwalania błędnych nawyków.  

Korzystamy z różnorodnych pomocy technicznych takich jak tablice 
interaktywne,  piosenki, gry itp. Gry dostosowujemy tematycznie do 
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zainteresowań uczniów. 

Podczas zajęć rozwijamy równolegle wszystkie umiejętności niezbędne do 
prowadzenia komunikacji (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie). 
Lektor prowadzący zajęcia organizuje przebieg lekcji, monitoruje pracę 

każdego kursanta oraz cyklicznie ocenia postępy w nauce. 
Dodatkiem do kursu są różnorodne warsztaty: takie jak teatralne, 

podróżnicze, przyrodnicze prowadzone w języku angielskim. Dzieci oswajają się 
z językiem a równocześnie w ciekawy sposób spędzają wolny czas. 

 

SPRAWDZANIE EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA 
 

 

 
 

 

Lektor prowadzący zajęcia na bieżąco monitoruje postępy kursantów. 
Przeprowadzane są sprawdziany oraz krótkie testy. Co lekcję lektor monitoruje 

poprzez rozmowy zakres przyswojonego słownictwa. 
Uczniowie pracują nie tylko na lekcjach, ale i w domu. Po każdych zajęciach 

zadawane są prace domowe, dzięki którym dzieci utrwalają materiał 

realizowany podczas zajęć. 
Na koniec semestru słuchacze piszą test końcowy. 

Oceny oraz opisy postępów słuchaczy są rejestrowane w dzienniku zajęć oraz 
przedstawiane  na koniec każdego semestru rodzicom lub opiekunom w formie 

pisemnego sprawozdania opracowanego przez lektora. Na koniec kursu 

uczestnicy dostają dyplomy oraz drobne upominki za poczynione postępy w 
nauce. 
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KOSZT ZAJĘĆ 
 

CZAS GRUPA  
4-6 OSÓB 

GRUPA  
7-10 OSÓB 

45 min 1150 zł 
 

960 zł 
 

 
Cena obejmuje: 
 

• dodatkowe materiały dydaktyczne 
• bezpłatne konsultacje z lektorem 

• semestralne raporty dotyczące postępów uczniów 
• wynajem sal lekcyjnych 

• nadzór metodyczny, hospitacja zajęć 
 

Opłaty za naukę można uiścić jednorazowo lub rozłożyć na nie obciążające 

budżetu raty. 

 

 

           KONTAKT 

 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem Szkoły Języków Obcych ENJOY: 

 
Mirosława Maj 601 611 200, 22 224 65 45 

Joanna Otwinowska 512 587 036, 22 224 65 45 
biuro@enjoy-school.pl   

 
 
 

 

 


