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Kursy
Angielski ogólny

Nauka na wszystkich poziomach zaawansowania. Ukończenie pełnego
poziomu obejmuje 90 lekcji (2 semestry po 45 lekcji).

Angielski biznesowy

Nauka na 3 poziomach zaawansowania: niższy średniozaawansowany
(pre-intermediate), średniozaawansowany (intermediate) oraz wyższy
średniozaawansowany (upper intermediate). Ukończenie pełnego poziomu
obejmuje jednorazowo 45 lekcji (bez podziału na semestry) i kończy się
całościowym testem sprawdzającym.

Konwersacje

Zajęcia w pakietach po 12, 24 i 36 lekcji przeznaczone dla osób znających
język angielski conajmniej na poziomie intermediate (średniozaawansowanym),
pragnących dalej rozwijać umiejętności swobodnego mówienia.

Kurs do egzaminów FCE, CAE, CPE i IELTS

Ukończenie pełnego kursu egzaminacyjnego obejmuje 100 lekcji (2 semestry
po 50 lekcji). Kursy przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą zdać egzamin
potwierdzający kompetencje językowe i uzyskać certyfikat uznawany przez
wiele uczelni oraz na rynku pracy polskim i zagranicznym.

Kurs gramatyczny

Kurs obejmuje 24 lekcje i jest przeznaczony dla osób chcących szybko
i gruntownie powtórzyć gramatykę języka angielskiego na poziomie
średniozaawansowanym i wyższym.

Kurs specjalistyczny

Kurs przeznaczony dla osób znających język angielski conajmniej na
poziomie intermediate (średniozaawansowanym). Kurs specjalistyczny to
nauka zoriętowana na ściśle określoną branżę tj. prawo, medycyna, finanse,
hotelarstwo itp.
więcej na temat kursów na: www.terminal-e.pl/kursy

‘‘

W Terminal-e czuję się
swobodnie i niezależnie. Mogę bez
problemów przesunąć zajęcia na
inny termin, co przy moim trybie
pracy jest ważne. Czuję, że robię
postępy bo na spotkaniach w pracy
mówienie i rozumineie idzie mi
znacznie lepiej. Szczerze polecam
tę szkołę!”
Anna

‘‘

Mam zajęcia z podręcznikiem.
Do każdego rozdziału otrzymuję
wiele dodatkowych interaktywnych
ćwiczeń z gramatyki i słownictwa.
To dużo więcej niż oferuje
program podręcznika. Jestem pod
wrażeniem efektywności nauki w tej
szkole.”
Władysław

‘‘

Zaskoczyło mnie, że kurs
w Terminal-e to nie tylko czas
spędzony z lektorem na żywo ale
również zadania, testy i sprawdziany
jekie wykonuje na platformie w
dowolnym dla siebie czasie. Bardzo
fajna nauka, daje wiele możliwości
przyswajania wiedzy.”
Joanna
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Cennik

Ważny od 01.09.2017.

Kurs

Ilość lekcji

Cena za 1 lekcję

Angielski ogólny (semestr)

45

ind. 44 zł / gr. od 25 zł*

Angielski biznesowy (semestr)

45

ind. 44 zł / gr. od 25 zł*

12 / 24 / 36

ind. od 42 zł** / gr. od
25 zł*

Gramatyka

24

ind. 44 zł / gr. od 25 zł*

Kursy egzaminacyjne
FCE / CAE / CPE / IELTS

50

ind. 46 zł / gr. od 25 zł*ł

24 / 36

ind. 49 zł / gr. od 25 zł*

Konwersacje (pakiety)

Kurs specjalistyczny (pakiety)

O tym warto pamiętać
1 lekcja trwa 45 min.
Prowadzimy kursy indywidualne (ind.) oraz grupowe (gr.).
* Koszt 1 lekcji w parach: 30 zł. / w grupie od 3 osób: 25 zł.
** W przypadku pakietów konwersacyjnych wysokość ceny 1 lekcji
indywidualnej uzależniona jest od ilości lekcji w wykupionym pakiecie.
Koszt 1 lekcji w pakietach 12, 24 i 36 wynosi odpowiednio 46, 44 i 42 zł.
Możesz obniżyć cenę za kurs zapraszając określoną ilość swoich
znajomych do polubienia naszego profilu na Facebooku. Więcej na www.
terminal-e.pl/polecaj-nas
Istnieje możliwość wnoszenia opłat za kurs/semestr w systemie ratalnym.
Istnieje możliwość utworzenia grupy od 2 do maksymalnie 5 osób.

‘‘

Konwersacje Talking News
bardzo mi pomogły w poznaniu
wielu nowych słówek. Poza
tym przełamałem strach przed
mówieniem i poczułem się pewniej
w angielskim.
Sebastian

‘‘

Jestem zaskoczona
efektywnością lekcji prowadzonych
w Terminal-e. Uważam, że każdy
powinien spróbować tej formy nauki
i ocenić czy spełnia oczekiwania.
Zwłaszcza lektorzy przekonali mnie,
że to dobry wybór. Fajnie prowadzą
zajęcia. Nauka dobrze mi idzie.
Jestem bardzo zadowolona. Tak
trzymać!
Anna

‘‘

Do nauki przez internet
podchodziłem bez większego
entuzjazmu. W Terminal-e
zmieniłem zdanie na temat takiej
nauki. To lepsze rozwiązanie niż
nauka face to face. I materiały
online są fajniejsze.
Andrzej

‘‘

Ukończyłem kurs dla
średniozaawansowanych.
Chciałbym podziękować lektorowi
prowadzacemu, za poświęcony czas
i zaangażowanie. Jestem bardzo
zadowolony. Po krótkiej przerwie
będę kontynuuować naukę. Lekcje
przez internet w Terminal-e to był
duży fun. Czuję się bardziej pewny
siebie w angielskim.
Mariusz
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Nauka w Terminal-e
Technologia
Technologia stosowana do nauki w Terminal-e została stworzona specjalnie
do prowadzenia interaktywnych zajęć prowadzonych z lektorem na żywo.
Zaprojektowana w tym celu platforma edukacyjna została wyposażona we
wszystkie niezbędne i proste w użyciu narzędzia, zapewniające efektywną
naukę i przyjemne utrwalanie zdobytej wiedzy.
Wykorzystujemy profesjonalne systemy czołowych dostawców, którzy
specjalizują się w nauczaniu na odległość.
Specjalnie opracowany przez nas materiał edukacyjny i wykorzystanie nowinek
w e-learningu zapewnia wysoką efektywność nauki i przyjemność zdobywania
wiedzy.
Nie ma potrzeby robienia notatek. Funkcja lekcji na życzenie (Session on
Demand) pozwala na odtwarzanie wcześniej nagranych zajęć z możliwością
wykorzystania wszystkich interaktywnych materiałów.

Platforma e-learningowa
Uczestnicy naszych kursów otrzymują dostęp 24/7 do Platformy e-learningowej
Terminal-e umożliwiającej wykonywanie zadań w ramach pracy domowej,
interaktywnych testów i ćwiczeń, kontroli wyników, postępu w zdobywaniu
umiejętności językowych, statystyk oraz wiele innych materiałów
uprzyjemniających naukę i zwiększających jej skuteczność. Po każdych
zajęciach uczestnik kursu otrzymuje tzw. Lesson Board, w skład którego m.in.
wchodzą:
Sekcja Assignments - polecenia i wskazówki lektora do zadań jakie należy
wykonać na kolejne zajęcia w ramach pracy domowej.
Sekcja Progress - zadania podlegające ocenie i sprawdzające wiedzę z
zakresu omówionego materiału oraz postępu w nauce: m.in. prezentacje video,
artykuły, testy ze słówek.
Sekcja Practice - materiały i ćwiczenia do wykonania we własnym zakresie
np. w celu utrwalenia zagadnień gramatycznych i słownictwa sprawiającego
najwięcej trudności.
Sekcja Archives - interaktywne nagrania zakończonych lekcji do obejrzenia
w każdej chwili oraz zawartość tablicy z Klasy Wirtualnej dostępna w formacie
PDF.

Wymaganie sprzętowe
Komputer z systemem Windows lub MacOS
Dowolna przeglądarka internetowa
Stałe łącze z internetem
Zestaw słuchawkowy z mikrofonem (opcjonalne)
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O nas
 Tworzymy i organizujemy
szkolenia językowe na odległość
z wykorzystaniem najnowszych
technologii, nieustannie podążając
za zmianami w stylu życia oraz w
metodach nauczania.
 Przygotowujemy również szkolenia
specjalnie pod kątem indywidualnych
potrzeb klientów.
 Nasi lektorzy posiadają wieloletnie
doświadczenie w nauczaniu osób
indywidualnych jak i grup. I co
najważniejsze - lubią swoją pracę.
Świadczy o tym sposób prowadzenia
zajęć, świetny kontakt z uczniami,
oraz pozytywne opinie naszych
Klientów.
 Pragniemy, by nasze szkolenia nie
tylko doskonaliły zdolności językowe
uczestników kursu, ale także by
sprawiały im frajdę. Robimy wszystko
by zapewnić przyjemność uczenia
się i maksymalnie ułatwić oraz
uatrakcyjnić przyswajanie wiedzy.
Jesteśmy kreatywni i nie boimy
się nowatorskich a jednocześnie
prostych w użyciu rozwiązań
technologicznych w tworzeniu
materiałów edukacyjnych i w procesie
uczenia się.
 Naszym celem jest dostarczenie
Klientom usług najwyższej jakości.
Zamiast kilkuset klientów, wolimy
kilkudziesięciu zadowolonych,
którzy potwierdzą, że to co robimy
jest naprawdę fajnym i efektywnym
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