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Szanowni Państwo, 

Tym wszystkim, którzy wiedzą przypominamy, tych którzy nie wiedzieli -

informujemy. Korzystając z naszej oferty edukacyjnej: 

 

 mogą Państwo korzystać z naszej propozycji zniżek - rabaty nawet do 100% - 

do połowy lutego zniżka 20% za polecenie każdej osoby !  
 

 ponieważ kształcimy zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych, zapewniamy 

małe grupy dopasowane wiekiem, a w cenie kursu otrzymują Państwo wszyst-

kie materiały: książki, płyty oraz książki, płyty, 24 - godzinny dostęp do plat-

formy e-learningowej z ponad 1000 godzin ćwiczeń 
 

 10 godz. efektywnego angielskiego lub niemieckiego GRATIS -  
podczas czerwcowego wyjazdowego szkolenia (pokrywają Państwo wyłącznie 

koszt 1 noclegu i wyżywienia, nie więcej niż 100 zł) 
 

 zniżki na zajęcia dla dzieci - w ramach LEGO FERIE 2014;  

 - Warsztaty Kreatywności - 100 zł zamiast 120 zł 

 - Warsztaty Młodego Inżyniera - 160 zł zamiast 200 zł 

 

Nowy semestr w Centrum Językowy PCKK 

Ruszamy z nowym semestrem i…: 

 organizujemy nabór do grup z języka angielskiego i niemieckiego dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych,  

 zapraszamy do zapoznania się z nową propozycją zajęć dla dzieci: 

- zajęcia dla dzieci w wieku 7-11 lat, prowadzone są rano i popołudniu, w na-

szej siedzibie na Zabobrzu (ok. 400 metrów od SP 11 , przy ul. Bacewicz 4), 

- uczymy angielskiego z wykorzystaniem klocków LEGO, 

- prowadzimy warsztaty kreatywności LEGO. 

 prowadzimy równie kursy maturalne 
 

Sprawdź na www.cj.pckk.pl 

Jeśli do 14-stego lutego  

z Twojego polecenia dołą-

czy nowy słuchacz, tak dłu-

go jak będzie się u nas 

uczył Ty będziesz płacić 

20% mniej. 

 

Więcej znajdziesz na 

naszej stronie: 

            www.cj.pckk.pl 

Prawdopodobnie jeste-

śmy jedyną szkołą językową 

w Jeleniej Górze, w której 

możesz się uczyć języka ob-

cego całkowicie bezpłatnie.  

Nasze zniżki zaczynają 

się już od 10%. Taki rabat 

proponujemy w opcji ro-

dzinnej lub za każdą poleco-

ną osobę. Jeśli dzięki Twojej 

rekomendacji dołączy do nas 

osoba, która przez ostatnie 6 

m-cy nie uczyła się w CJ 

PCKK - tak długo ja będzie 

ona naszym słuchaczem Ty 

będziesz korzystać z rabatu. 

Naszym słuchaczom 

proponujemy również  

zniżkę rodzinną, 50% rabat 

za naukę drugiego języka 

oraz 25% upust dla Słucha-

czy LO w PCKK i ich rodzin. 

UWAGA !!!  TYLKO 

teraz, nim wystartuje nowy 

semestr  za każdą poleconą 

osobę - 20%. Jeśli zachę-

cisz pięć osób -> UCZYSZ 

SIĘ BEZPŁATNIE :) 

Nauka języka obcego - za darmo? To możliwe 

Dziś tworzysz przyszłość swojego dziecka 

Dynamiczny rozwój tech-

niki i tępo życia doprowa-

dzają do sytuacji, w której 

mamy mniej czasu dla sie-

bie, dla rodziny. Ponieważ 

nasze dzieci dorastają w 

otoczeniu czasami skrajnie 

różnym od tego, w którym 

my dorastaliśmy, w od-

mienny sposób przebiega 

ich rozwój.  

Niestety wiele nowinek 

technologicznych, które 

ułatwiają życie i otwierają 

nas na świat ogranicza roz-

wój dziecka na pewnych 

płaszczyznach. Wiemy, że 

dzieci mają coraz większe 

trudności w organizacji 

czasu wolnego. Rozwiąza-

niem staje się ucieczka 

przed, TV,  komputer, czy 

konsolę.  

Jeśli należysz do pokole-

nia, które wychowywało 

się „na trzepaku” z kromką 

chleba z cukrem w ręce,   

w prawdziwym życiu wy-

myślałeś zabawy, które 

porywały/lub nie Twoją 

„paczkę”, zdobywałeś 

umiejętności funkcjonowa-

nia w grupie, rozwiązywa-

nia konfliktów. 

Czy Twoje dziecko, ma 

gdzie zdobywać te umiejęt-

ności? 
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Ważne tematy: 

 Nowe grupy językowe 

dla dorosłych (angielski  

i niemiecki) 

 UCZ SIĘ ZA DARMO —

z nami to możliwe, 

sprawdź naszą ofertę 

zniżek 

 Super oferta dla  

naszych słuchaczy  - 

10 godzin efektywnego 

angielskiego lub nie-

mieckiego GRATIS. 

 FERIE z LEGO - Twoje 

dziecko MUSI tam być 

 Nowa propozycja  -  

Angielski i Niemiecki 

skutecznie 

W tym numerze: 

Lego Ferie 2014 3 

Skuteczny  
angielski i niemiecki 

2 

LEGO FERIE 3 

Nowy semestr  
w CJ PCKK 
 
 

TYLKO dla  
Słuchaczy CJ  PCKK 

3 
 
 
 
4 



Języka obcego możemy 

uczyć się w każdym wie-

ku, może się jedynie 

zmieniać sposób w jaki 

będziemy przyswajać 

wiedzę, a dokładając do 

tego indywidualne pre-

dyspozycje każdego 

z nas, rodzi się pytanie, 

czy jest metoda idealna 

dla każdego. 

 

 TAK! Mamy sku-

teczną metodę uczenia 

się komunikacji w języ-

ku obcym!  
Udało nam się wprowa-

dzić nowy produkt, który 

już cieszy się sporym za-

interesowaniem ze strony 

osób, chcących szybko 

mówić po angielsku lub 

niemiecku.   

Większość osób uczą-

cych się języka obcego 

potwierdza, iż największą 

efektywność w przyswa-

janiu słownictwa i posze-

rzenia umiejętności ko-

munikacyjnych osiągali 

kiedy byli zmuszeni do 

24 godzinnego kontaktu z 

językiem.  

Niezależnie, czy miało 

to miejsce podczas wy-

jazdu wakacyjnego, czy 

służbowego, jeśli tylko 

przebywali poza granica-

mi i mieli ograniczony 

dostęp do języka ojczy-

stego osiągali szybkie  

i zauważalne postępy. 

Stąd nasza propozycja 

kursu realizowanego we-

dług formuły - „English 

only", w środowisku 

możliwie zbliżonym do 

naturalnego. 

Bez zbędnych kosztów, 

bez konieczności wyjazdu 

za granicę proponujemy 

możliwość nauki w śro-

dowisku możliwie zbliżo-

nym do naturalnego.  

Jak to możliwe? 

 szkolenie weekendowe, 

 zajęcia prowadzone 

przez lektorów oraz  

native speakera, 

 całodobowa opieka 

anglojęzycznego rezydenta. 

Oprócz możliwości ko-

munikacji w języku an-

gielskim przez 24 godziny 

przez 4 weekendy, uczest-

nicy kursu otrzymają: 

- materiały utrwalające, 

- a pomiędzy zjazdami (raz 

w tygodniu) możliwość 

bezpłatnego udziału w za-

jęciach on-line z lektorem.  

Ponieważ zależy nam 

na zachowaniu wysokiej 

jakości szkolenia ilość 

miejsc została ograniczo-

na. Mamy TYLKO 10 

miejsc !  

 

więcej  informacji na 

www.angielski.pckk.pl 
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Mamy skuteczną 

metodę uczenia się 

komunikacji  

w języku obcym!  

Angielski 

skutecznie  

do 10 lutego  

25% TANIEJ ! 

Uczysz się języka angielskiego, lecz wciąż "nie mówisz" 

lub masz opory przed każdą wypowiedzią?  

Udział w kursie możliwy 

jest dopiero po wykonaniu 

testu kwalifikacyjnego, dia-

gnozującego aktualny po-

ziom umiejętności.  

Warsztaty, na których 

Twoje dziecko w bezpiecz-

nych warunkach, świetnie 

się bawiąc może rozwijać 

swoją kreatywność, zdol-

ność kojarzenia i analizo-

wania faktów, umiejętność 

rozwiązywania problemów 

- marzenie, każdego rodzi-

ca, w CJ PCKK jest na wy-

ciągnięcie ręki. 

W okresie ferii nasi tre-

nerzy przygotowali propo-

zycje warsztatów dla dzieci 

w wieku 7-11 lat. Zajęcia 

odbywać się będą w pierw-

szym tygodniu ferii (17-

21.02.) w dwóch formu-

łach: Warsztaty Kreatyw-

ności LEGO Ferie i Warsz-

taty Młodego Inżyniera 

LEGO
®

  WeDo
®

 . 

Lego Ferie  
To przede wszystkim gry 

i zabawy z wykorzysta-

niem LEGO i ukierunko-

wane na rozwój powyżej 

wymienionych umiejętno-

ści, czyli m.in.. pomysło-

wości, analizy, podejmo-

wania decyzji.  Podczas 

zajęć dzieci będą np. roz-

wiązywać Legorebusy, 

nakręcą krótki film Lego 

czy wezmą udział w mini-

zawodach z wykorzystaniem 

klocków Lego Chima. 

Udział w zajęciach to 

koszt 120 zł. Dla naszych 

kursantów - TYLKO 100 zł 

 

Lego
®

  WeDo
®

  

 Warsztaty, które pozwo-

lą zaspokoić chociaż część 

głodu poznania. Poważnie 

brzmiące zagadnienia takie 

jak podstawy programowa-

nia, automatyki, czy robo-

tyki będą poznawane w 

przyjaznym środowisku 

klocków Lego. Dziecko 

doświadczalnie będzie mo-

gło sprawdzić jakie działa-

ją proste maszyny, pozna 

podstawy ich konstrukcji. 

To zajęcia nie tylko dla 

przyszłych inżynierów, 

konstruktorów czy wyna-

lazców, ale wszystkich 

dzieci w wieku 7-11 lat, któ-

re odkrywają przyjemność  

w tworzeniu, budowaniu. 

Udział dziecka w warsz-

tatach to 200 zł, kursanci 

CJ PCKK płacą - 160 zł. 

 

Lego Ferie 2014 będą 

odbywały się  w siedzibie 

CJ PCKK na Zabobrzu, 

przy ul. Bacewicz 4.  

W trakcie zajęć uczestnicy 

będą mieli zapewnione na-

poje oraz drobne przekąski.  

 

Ze względów organiza-

cyjnych ilość miejsc na  

LEGO
®

  WeDo
®

  tylko  

8 osób. 

 

Więcej informacji na:  

              www.cj.pckk.pl 
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Lego
®
  WeDo

®
  z serii 

LEGO education 

Dla Słuchaczy  

CJ PCKK 

LEGO FERIE  

i LEGO WeDO 

 

TANIEJ !!! 

http://www.cjpckk.pl

