
Intensive English Courses in Cape Town 
(Intensywne kursy języka angielskiego w Cape Town)

Focus Intensive English (Intensywny kurs języka angielskiego Focus)

The Focus  Intensive  English course  to  30 lekcji  tygodniowo w grupach do 10 osób.  Kurs  ten 
polecany  jest  osobom  które  pragną  komunikować  się  skutecznie  w  codziennych  sytuacjach  
i opanować zasady języka angielskiego. Pod koniec pobytu słuchacze mogą oczekiwać nie tylko 
poprawy w zakresie ich  kompetencji komunikacyjnej poprzez naukę ‘survival’ English  (niezbędny 
język angielski)  oraz  ‘everyday’ English (język angielski  w codziennych sytuacjach),  ale  także 
osiągnięcia  nowego  poziomu  autonomiczności  i  pewności  siebie  w  zakresie  nauki  i  używania 
języka angielskiego.  Jest to intensywny kurs dla osób poszukujących możliwości udoskonalenia 
takich umiejętności jak słuchanie i mówienie.

Premium Intensive English (Intensywny kurs języka angielskiego Premium)

The Premium Intensive English course to 30 lekcji tygodniowo w grupach do 6 osób. Kurs ten 
polecany  jest  osobom  które  pragną  komunikować  się  skutecznie  w  codziennych  sytuacjach  
i opanować zasady języka angielskiego. Pod koniec pobytu słuchacze mogą oczekiwać nie tylko 
poprawy w zakresie ich  kompetencji komunikacyjnej poprzez naukę ‘survival’ English (niezbędny 
język angielski)  oraz  ‘everyday’ English (język angielski  w codziennych sytuacjach),  ale  także 
osiągnięcia  nowego  poziomu  autonomiczności  i  pewności  siebie  w  zakresie  nauki  i  używania 
języka angielskiego.  Jest to intensywny kurs dla osób poszukujących możliwości udoskonalenia 
takich umiejętności jak słuchanie i mówienie.

Focus Plus Private Tuition (Kurs Focus Plus prywatne lekcje)

Focus Intensive English with Private Tuition courses (kursy obejmujące intensywny kurs języka 
angielskiego Focus połączony z prywatnymi lekcjami) (Intensive English Plus) w Cape Town to 35 
lekcji  tygodniowo  podzielone  na  zajęcia  Intensive  English  z  innymi  słuchaczami  oraz  lekcje 
prywatne.  Ćwiczenia  z  porannych  zajęć  łączą  się  z  popołudniowym  programem  lekcji 
indywidualnych, tak aby słuchacz miał dostęp do wielu możliwości nauki. 

Premium Plus Private Tuition (Kurs Premium Plus prywatne lekcje)

Dla mniejszych grup,  Premium Intensive English with Private Tuition courses (intensywny kurs 
języka angielskiego Premium połączony z prywatnymi lekcjami) (Intensive English Plus) w Cape 
Town to 35 lekcji tygodniowo podzielone na zajęcia Intensive English w grupach, w których uczy 
się także maksymalnie do 6 innych osób, oraz lekcje prywatne. Ćwiczenia z porannych zajęć łączą 
się z popołudniowym programem lekcji indywidualnych, tak aby słuchacz miał dostęp do wielu 
możliwości nauki.



Academic Long-Stay Courses in Cape Town 
(Długoterminowe kursy w Cape Town)
                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

Focus General English (Ogólna znajomość języka angielskiego, kurs Focus)

The Academic Long-stay Focus General English Extra course to kurs przeznaczony dla osób które 
pragną uczyć się przez dłuższy okres czasu (12 – 48 tygodni). Słuchacze uczestniczą w 20 lekcjach 
języka angielskiego w LAL Cape Town. 

Premium General English (Ogólna znajomość języka angielskiego, kurs Premium)

The Academic Long-stay Premium General English Extra course przeznaczony jest dla słuchaczy, 
którzy pragną uczyć się w małych grupach (maksymalnie do 6 osób) przez dłuższy okres czasu  
(12 – 48 tygodni). Słuchacze uczestniczą w 20 lekcjach języka angielskiego w  Cape Town.

Focus Intensive English (Intensywny kurs Focus)

The Academic  Long-stay Focus  Intensive  English  course  to  kurs  przeznaczony dla  osób które 
pragną  uczyć się przez dłuższy okres czasu (12 – 48 tygodni). Słuchacze uczestniczą w 30 lekcjach 
języka angielskiego w Cape Town w grupach do 10 osób. 

Premium Intensive English (Intensywny kurs Premium)

The  Academic  Long-stay  Premium  Intensive  English  Course  jest  przeznaczony  dla  osób 
zainteresowanych  nauką  w mniejszych  grupach,  przez  dłuższy okres  czasu  (12  –  48  tygodni). 
Słuchacze uczestniczą w 30 lekcjach języka angielskiego w LAL Cape Town w grupach do 6 osób


