


ANGIELSKI, HISZPAŃSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI, WŁOSKI, POLSKI dla obcokrajowców

➢ Zajęcia grupowe i indywidualne na różnych poziomach zaawansowania 
dla: 

- dzieci, 

- młodzieży,

- dorosłych.

➢ Kursy przygotowujące do:

- egzaminów ósmoklasisty (język angielski, język polski, matematyka), 

- matury (język angielski).

➢ Kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge: FCE, CAE, CPE.

➢ Kursy dla firm: menadżerów, zespołów i organizacji.

➢ Konwersacje z native speakerami.

Mentis Language Centre to:

533 339 240     kursy@szkola-mentis.edu.pl

ZAJĘCIA STACJONARNE I ONLINE



IMMERSJA JĘZYKOWA – NAJLEPSZY SPOSÓB NA NAUKĘ JĘZYKA OBCEGO

➢ Stawiamy na kompetencje komunikacyjne – z nami po prostu mówisz w języku obcym,

➢ Prowadzimy zajęcia nowoczesnymi i sprawdzonymi metodami nauczania, min. immersji 
językowej, projektową, audiowizualną,

➢ Czuwamy nad wysoką jakością naszych zajęć – prowadzimy monitoring pracy Lektorów oraz 
postępów Uczniów,

➢ Rozwijamy pasję do nauki języków obcych ,

➢ Organizujemy sesje egzaminacyjne Cambridge w naszych placówkach,

➢ Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych.

Dlaczego warto uczyć się języków obcych z Mentis:

533 339 240     kursy@szkola-mentis.edu.pl



JEŚLI MASZ OD 1 DO 101 LAT, 
JUŻ DZIŚ ZOSTAŃ UCZNIEM MENTIS LANGUAGE CENTRE

Oferujemy zajęcia „skrojone na miarę” do potrzeb naszych Uczniów:

➢ Indywidualne lub w kameralnych grupach (2, 3-4 lub 5-6 osobowe),

➢ Regularne (1-2 razy w tygodniu) lub intensywne (do 5 razy w tygodniu),

➢ Na wszystkich poziomach zaawansowania,

➢ Stacjonarne, online lub w formule łączonej,

➢ W dopasowanych grupach wiekowych,

➢ Konwersacje z native speakerami.

Zajęcia indywidualne i grupowe

- Dzieci, Młodzież i Dorośli 

533 339 240     kursy@szkola-mentis.edu.pl

NAUKA JĘZYKÓW 
OBCYCH DLA CAŁEJ 
RODZINY



Z MENTIS UWIERZYSZ W SWOJE SIŁY I ZDASZ NAJTUDNIEJSZY EGZAMIN

Oferujemy kursy grupowe i indywidualne przygotowujące do:

➢ Egzaminu Ósmoklasisty 

język polski, matematyka, język angielski

➢ Matury 

język angielski

➢ Do egzaminów Cambridge: Young Learners, KET, PET, FCE, 
CAE, CPE.

Kursy przygotowujące do egzaminów i certyfikatów

533 339 240     kursy@szkola-mentis.edu.pl

AbsolwencioSzkoleMentis

https://www.youtube.com/watch?v=Q_yRlKyRq0c


AKTYWNIE I Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Nowe zajęcia w naszym Centrum Językowym MLC! 

Dla dzieci w wieku 6-9 lat.

Po godzinach spędzonych w szkole, to o czym marzą dzieci to ruch
i zabawa. 

Zajęcia sportowe o profilu ogólnorozwojowym
prowadzone 

w języku angielskim.  

Dzieci mają okazję wykorzystać swoje zasoby energii, a przy okazji 
chłoną język angielski.

Zajęcia prowadzone są metodą imersji, czyli zanurzenia w języku 
obcym. Trener rozmawia z dziećmi po angielsku, dzięki czemu 
uczestnicy zajęć nie tylko osłuchują się, ale też w sposób naturalny 
zaczynają mówić w języku obcym. 

Możliwość uczestnictwa w zajęciach 1 lub 2 razy w tygodniu.

533 339 240     kursy@szkola-mentis.edu.pl

Zajęcia Na sportowo po angielsku



BO NA NAUKĘ JĘZYKÓW OBCYCH NIGDY NIE JEST ZA WCZEŚNIE

Jak wyglądają zajęcia dla Maluszków:

➢ Przeznaczone są dla Dzieci od 6 miesiąca życia do 3 lat,

➢ Odbywają się  1 raz w tygodniu (30 minut) w kameralnych grupach,

➢ Uczestniczą w nich Dzieci wraz z Rodzicem/Opiekunem,

➢ Wypełnione są muzyką, wspólnym śpiewaniem, aktywnościami 
ruchowymi i zabawą,

➢ Zaplanowane tak, aby Dziecko uczyło się angielskiego naturalnie  tak 
samo jak języka ojczystego,

➢ Stanowią wspaniałą okazję do nawiązania przez Dziecko pierwszych 
kontaktów z rówieśnikami.

Zajęcia dla najmłodszych

533 339 240     kursy@szkola-mentis.edu.pl

„Zabawa jest nauką, nauka zabawą. 
Im więcej zabawy tym więcej 
nauki.” 

Glenn Domann



➢ Organizujemy turnusy tematyczne zgodne z 
zainteresowaniami Dzieci.

➢ Oferujemy 5-dniowe turnusy przez cały okres trwania
wakacji oraz ferii zimowych.

➢ Pracujemy metodą immersji.

➢ Zapewniamy kameralne grupy.

➢ Stawiamy na kontakt z naturą.

➢ Posiadamy doskonałą infrastrukturę.

➢ Gwarantujemy sprawdzoną i doświadczoną kadrę.

PÓŁKOLONIE FUN & ENGLISH – ZABAWA, ODPOCZYNEK I NAUKA

Półkolonie językowe Fun & English

SPĘDŹ WAKACJE I FERIE ZIMOWE W MENTIS

533 339 240 kursy@szkola-mentis.edu.pl



ROZWIJAJ SIEBIE, SWÓJ ZESPÓŁ, SWOJĄ FIRMĘ Z MENTIS

Kursy dla firm: menadżerów, zespołów, organizacji

533 339 240     kursy@szkola-mentis.edu.pl

Organizujemy zajęcia stacjonarne i online.

➢ Stawiamy na praktykę i swobodną komunikację.

➢ Uczymy fachowego słownictwa branżowego z dziedzin takich jak: 
zarządzanie, sprzedaż, marketing, HR i innych zgodnie 
z zapotrzebowaniem w firmie.

➢ Dopasowujemy zakres, poziom, intensywność i metody pracy do Państwa 
indywidualnych potrzeb.

➢ Przełamujemy bariery językowe nawet u najbardziej zablokowanych osób.

➢ Zapewniamy lektorów, którzy pomogą Państwu osiągnąć zamierzone cele.

➢ Sprawiamy, że nasi kursanci czują satysfakcję i rośnie ich językowa 
pewność siebie.

➢ A przy tym ucząc się i rozwijając kompetencje językowe dobrze się bawią.



Napisz lub zadzwoń już dziś 

533 339 240

kursy@szkola-mentis.edu.pl

NAJLEPSZY DZIEŃ, ŻEBY ZACZĄĆ UCZYĆ SIĘ JĘZYKA OBCEGO JEST … DZISIAJ 

Odpowiemy na Twoje pytania oraz
przygotujemy specjalnie dla Ciebie, Twojej Rodziny, 
Twojej Firmy najlepszą propozycję i program nauki 
języków obcych




