
...O CO TU CHODZI?

c��li t�o�� "k�o� po k�o��" w AD���S
s�a�t

P��ep���z��, al�...



0� KROK

ZA���Y DA���



Ra�, a po��ąd�i�!
 

ADVANS oferuje tylko jeden kurs trwający kilka lat, który prowadzi Cię od PODSTAW do BIEGŁOŚCI w j.angielskim.  

Dokładna długość trwania kursu zależy od Twojej zdolności przyswajania wiedzy i dynamiki grupy w której się znajdujesz. 

ADVANS nie jest szkołą nastawioną na SZYBKOŚĆ rezultatów, ale DOKŁADNOŚĆ i BEZSTRESOWĄ EDUKACJĘ UCZNIA. Choć na 

dalszych stronach podajemy szacunkową ilość godzin potrzebnych do osiągnięcia określonego poziomu, traktuj je wyłącznie 

jako luźne wytyczne. 

Uczymy holistycznie, co oznacza, że w ADVANS realizowane są wszystkie aspekty nowocześnie pojmowanej edukacji: zadowolenie 

ucznia, motywacja, determinacja, mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu oraz aktywna konwersacja.

Każda lekcja jest nagrywana po to, byś mógł do niej wrócić w dowolnym momencie.

DA���

0�



0�KROK

ZO���J��� SÓW�Ą! DA���



0� Ma�� t��y t��b� na���- in���s��n�, no���l�� i po���n�.
W��y��y w AD���S za��y�a�ą od ze��. 

T�� s�o��b�� za���j��� b�a��.
.

Zarówno tryb intensywny, jak i powolny mają ten sam program.

 

TRYB WOLNIEJSZY - dla zabieganych, mogących poświęcić na naukę 75 minut do 2 godzin w tygodniu; dla uczących się "oporniej", nie 

mających zbyt wiele czasu na duże ilości zadań domowych. Idealny dla zestresowanych, zwłaszcza zaczynających od całkowitego 

zera.

 

NORMALNY - dla osób mogących poświęcić co najmniej 2,5 - 4 godzin na naukę w tygodniu. Idealny dla dość systematycznych osób, 

które mają czas na powtórki i zadania domowe.

 

INTENSYWNY - dla osób mogących poświęcić na naukę więcej niż 5 godzin w tygodniu. W tym trybie, oprócz dużej ilości materiału 

prezentowanego na lekcji wymagana jest duża systematyczność i zaangażowanie ucznia. Mocno rekomendowane jest uczestnictwo w 

lekcjach bonusowych wraz z wykonywaniem zadań domowych z tych sesji. Idealny dla osób, które wolą bardzo dynamiczne i 

intensywne przyswajanie wiedzy.

 

Zaczynasz na poziomie A1 kursem OD ZERA DO BOHATERA - Twoje sesje odbywają się 75 minut raz w tygodniu. Oprócz kursu, 

możesz brać udział w lekcjach dodatkowych, zwanych bonusowymi. Wszystkie lekcje bonusowe (konwersacyjny angielski, wymowa 

oraz translatoryka) prowadzone są przez Moni Evans. Kursy OD ZERA DO BOHATERA w trybie wolniejszym i normalnym prowadzone są 

przez lektorki szkolone wg jej autorskiego programu. Wszystkie grupy, bez względu na tryb nauki uczą się według TEGO SAMEGO 

PROGRAMU. Różni je wyłącznie ilość materiału przekazywanego z lekcji na lekcję oraz wkładu pracy własnej i ilości zadań domowych 

wymaganych od uczniów. M. Evans prowadzi wszystkie lekcje bonusowe oraz kursy w trybie intensywnym. Wybierając kurs w trybie 

normalnym lub wolniejszym znacznie zwiększasz szanse otrzymania miejsca szybciej.

 

 



0�Re���t���es� się i c�e��s� na mi���c�. Ki��� ut���z��y g�u�ę, 
ko���k���em� się z To�ą. 

Rozpoczynając naukę w ADVANS zostajesz pasowany na "SÓWKĘ" - od logo szkoły. Zostajesz przypisany do swojej grupy (np. SÓWKI 8), w której 

uczysz się raz w tygodniu po 75 minut na komunikatorze ZOOM. 

 

Lekcje raz w tygodniu w przypisanej grupie nazywane są kursem głównym. Każdy kurs reprezentuje odpowiedni szczebel zaawansowania 

języka, i tak: rozpoczynasz kurs na poziomie A1 (podstawy), następnie przechodzisz przez poziom A2, B1, B2, C1 by uzyskać poziom biegły - 

C2. 

 

W ramach szkolnego czesnego, otrzymujesz nie tylko kurs, ale i zajęcia dodatkowe, dostępne tylko dla Sówek. Te lekcje są opcjonalne -

możesz, ale nie musisz w nich uczestniczyć. To ważna informacja, ponieważ ADVANS oferuje również lekcje darmowe dla osób nie będacych 

uczniami szkoły - o tym przeczytasz dalej.

 

Lekcje bonusowe odbywają się w poniedziałki i masz na nich okazję do poszlifowania wymowy, konwersacji i translatoryki. W czwartki 

ADVANS zaprasza Cię na korepetycje z kursów, jakie odbecnie odbywają się w szkole; możesz na nich dodatkowo poćwiczyć materiał. 
Korepetycje czwartkowe prowadzone są przez Sówki, które są na wysokim poziomie zaawansowania. Lekcje czwartkowe nazywamy 

"Poziomkami" - od korepetycji, czyli zajeć poziomujących. 

 

Uczestnicząc w kursie głównym, lekcjach bonusowych i poziomujących, uczysz się prawie 3 godziny tygodniowo - to 12 godzin w tygodniu 

w bardzo niskiej cenie szkolnego czesnego! 

 

 



0�KROK

C�E�N� DA���



0� OPŁATY

1. C�e�n� s��oły w ro�� 2��3 w��os� £2�.9� (lu� rów�o��r��ść w in��� wa����e, 
w t�� w złotów�a�h) i je�� płat�� pi���s�e�� d�i� każde�� mi���ąca.  
 
2. W ra���h c�e�n��� uc��ń ot��y�u�� p�a��� t��y go���n� na��� w t��od��� (7� 
mi��� t��od����o w ku���� głów��m, 4� mi��� le��j� bo����we� i 4� mi��� 
ko����t��ji).
 
3. Opłat� u�s��za się na po��t���e su��k��p��i (z�e��n�a s�ałeg�).
 
4. S��oła w��ta��� fa���r� z każde� t�a�s���j�.
 
5. B�a� opłat� za c�e�n� rów�o�n���n� je�� z re��g�a�j� z na��� w s��ol�.
 
6.  Z na��� w AD���S, ja� i opłat� za ed����ję można z�e�y��ow�ć w do���n�� 
mo���c�e.
 
 DA���



0�KROK

LI��� RE���W��A DA���



LI��� 
RE���W��A

Od 2023, zapisy przyjmowane są przez cały rok. 
 

Grupy zaczynające w trybie  intensywnym mają najdłuższy cas 
oczekiwania (obecnie wrzesień 2023).

 
Grupy w trybie normalnym i powolnym tworzone są przez cały rok. 

 
Zarejestruj się, by nie przegapić rekrutacji!

 

Moni Evans
Wejdź na www.advans.org
 i kliknij w zakładkę ZAPISY 
w głównym menu strony.



0�KROK

PO����Y 
ZA����SO����A DA���



POZIOMY

0�
KOD: OZDB

KOD: A2IJ

KOD: WB1
KOD: B2

KOD: CWC1 KOD: HERO Od po��t�� (a1) do bi��łości 
(c2)

d�i��� Cię 6 po����ów.
 

Uc��m� w� e�r��e�s���� s�a�� 
CE�� p��ep����d�a�ąc ko���n� 
p��ez po����y: A1, A2, B1, B2, 

C1 końc�ąc na C2.
 

Każd� po���� w AD���S 
re���z���ow��� je�� p��ez 
od����ed�� ku�� i je�� ko�. 

 
S�a��n���y c�a� uz���n�a 

bi��łości to ok. 1��0 - 1��0 
go��. ze����w��h, włąc�a�ąc 

w to za����a do���� i po��ór�i
w ra���h p�a�y włas���.

 
W Ad���s uc��s� się 

od 5 do 1� go���n w mi���ącu.
 

ok. 8�-1�� go��.

ok. 8� go��.

ok. 2�� go��.

ok. 2�� go��.
ok. 2�� go��.

ok. 3��- 4�� go��

S�A�T
ŚRO���

ME��

0�

DA���



0�KROK

LE��J� DA���



Jako aktywna Sówka rozpoczynasz zajęcia na poziomie A1 
(kurs OD ZERA DO BOHATERA) i uczysz się 75 minut tygodniowo 
(5 godzin miesięcznie) w swojej grupie. 

Lekcje odbywają się na komunikatorze ZOOM pod stałym 
linkiem, który otrzymasz od lektora. 

 

Każda lekcja jest wyświetlana "na żywo" na Twojej 
zamkniętej grupie Sówek i jest dostępna do obejrzenia zaraz 
po jej zakończeniu. Jeżeli więc nie będziesz w stanie 
pojawić się na zajęciach, będziesz mógł nadrobić lekcje 
ogladając ją na żywo lub w dogodnym dla siebie czasie.

 

 

 

 

LEKCJE GŁÓWNE I BONUSOWE

+ in��

 

W ADVANS lekcje bonusowe oferowane są raz w tygodniu, a ich 
schemat jest następujący:

Pierwszy tydzień miesiąca: KONWERSACJA/ 45 min.ZOOM

Drugi tydzień miesiąca: WYMOWA / 45 min. ZOOM

Trzeci tydzień miesiąca: TRANSLATORYKA / 45 min. ZOOM

Czwarty tydzień miesiąca: DZIUPLA, czyli spotkanie wszystkich 
Sówek.

 

Wraz z naszym Native Speaker'em, Paulem Evansem uczysz się 
przełamywać barierę strachu przed mówieniem podczas rozmów 
telefonicznych.

0�

DA���



0�KROK

T��Y WAŻNE G�U�Y NA 
FE����

DA���



JESTEŚ NA FB? DOŁĄCZ!0�
AD���S C�A�R��� to g�u�� s�u���jąca ob����e 2��0 osób. To ot���t�, ro���j��ąca 
się g�u�� z ci����os���m�, da���w��� le��j��� "na ży�o" we w�o�k� i śro��. B� w�iąć 
ud���ł w be��łat��c� le��j���, w��ta��z� b�ć c�łon���� g�u�y. Ta� rów�i�ż 
or����zo���� są za���y do s��oły.
 
 
 

WTOREK 17.00/ 18.00 PL - gramatyka|| ŚRODA 16.00 - 17.00 PL - SURVIVAL ENGLISH.

Za��n�ęta, W��ÓL�A g�u�� do��ęp�a w�łąc��i� d�a SÓWE� - uc���ów s��oły. 
To tu��� od��wa�ą się co��g����ow� se��� mo��w���j�e (pa��z da���: "Piąte� 
Mo��wąte�"); to tu z�a�d��ą się li��� do le��j�, p�a�y za�ęć, po��y in���m���j�e
 i w��y��ko, co na���żni���z�. Ot��y�a�z za���s���i�, b� dołąc��ć do te� g�u�y. 
 

G�u�� po����ująco - ko����t��y��a p�o��d���a p��ez Sów�i na w�żs��m 
po����i� za����so����a w ra���h s��ol���a me���y��ne��. Se��� ma�ą 
na ce�� ćwi���n�e po��t����eg� ma����ału w za���s�e słówe� 
i z��otów, w��ow�, g�a��t��� i pi���n�. Uc���t���t�o - t��ko na 
za���s���i�, d�a uc���ów s��oły.
 
Każda Sów�a ma możli��ść w�ięci� ud���łu w se���c�, k�óre od��wa�ą 
się ra� w t��od���, w c��ar���  na p�a�f����e ZO��. 

DA���



Ho���t��z�� p�a� na��� w Ad���s za�ład�, że je��n�� 
s��zęśli��, be��t�e��w� uc�ąca się 

i re����r�i� mo��w����a Sów�a je�� w s�a��� op����ać 
ma����ał w p��y�e�n� s�o�ób i ci���yć się na ko���n� le��j�.

Ab� b�ło to możli��, le���r mu�� ni��s�a�n�� ro���j�ć
i ul���z�ć s�o�� um���ęt�ości ni� t��ko w za���s�e jęz��a, 

k�ór� w��ład�, al� i s�e��k� po�� jęz�� se��� s��ic��. 
Ev����wa więc s��ol� się ni��s�a�n��. Po�� p�a�ą 

i s��ol���a�� - g�a na pi����i� i śpi���. Ma na ko���� ki��� 
mu��c��y�� al���ów.

Ko��� z�i��zęta, mu��kę i jęz��i ob��.
 

W 2��7 ot��y�ała na���dęNa���y�i��� Ro�� un�� z�iąz�ów 
za����w��h Un��� T�e Un���, UK.

 
W 2��1 uk���ł się al��� "T�ór�� wi����n�u Po����i", 

w k�ór�� s��we��� Mo���� po����ła się na t�e wi��� 
w��it��c� p��ed���w��i��� Po����i na świ���e.

 
W g�u�n�� 2��2 Ev����wa ot��y�ała no����c�ę do 

na���d� sa���ządu wo���ód��wa małop���k�e�� "Am���� 
Ho����m" w za���s�e d�i�łan�ści s�ołec���j. Do te� 

na���d� no����ł ją w�a� z g�u�ą SÓW�I 1 - G��eg��� Sa�; 
uc��ń AD���S ( a za����m ni���y��e ut����to���y 

re���t�� po���l� ON��.P�). 
 

Na mo��w���j�e mo����gi Ev����we� za���s���y w piąt�i, 
w sa�� połud��� na g�u��� SÓW�I RA���...

 
 

DA���

PIĄTE� - MO��WĄTE� 
 

c��li po���j b�iżej Ev����wą!



0�KROK

W T��OD��� DA���



TYDZIEŃ W ADVANS0�

Sów�i 2 

 
 

PIĄTE� 
MO��WĄTE�

Sów�i 5 
Sów�i 9

Po����ka
 

Sów�i 1

Sów�i 4
  

Sów�i 6
 

Sów�i 8
 

Sów�i 1

 
 

Da���w� le��j� 
g�a��t��� - AD���S 

C�A�R���

 
Le��j� an����s�i��� - 

AD���S 
C�A�R��� 

*PO����ZI�ŁEK W�O��K ŚRO�� C��AR��� PIĄTE� SO����

DA���

SÓWKI 1 są grupą pilotażową (testującą). 

Ich zajęcia wyjątkowo odbywają się dwa razy w tygodniu.

Bo���ów�a

Sów�i S�E� B� S�E� 
Sów�i 7
Sów�i 3 



0�KROK

ZA����A   DO���� DA���



W AD���S ot��y�u��s� lo��� 
do do���k��e�  p�a�f���y 

MO����, na k�óre� 
w��on����z za����a do����. 

 
Jeśli  T�o�� f�e�w���j� ni� 
będ�i� m�i��s�� niż 7�%, a 
za����a zo���ną w��on��� 

p�a��dłow�, ot��y�a�z 
ce��y�i��t uk�ńc�e��� po����u 

jęz��ow��� w AD���S. 
 

Po����y Ci rów�i�ż, ki��� 
będ�i��z p��y�o��w��� do 

za���z��i� eg����nu 
pańs��ow��� F�E, CA� lu� 

C�E.
 DA���



DUŻO TE��?

DA���

TO NI� W��Y��KO.



PO���J LU���, K�ÓR��H W��AR��� PO��ŻE CI W NA���
 

OT�ÓR� SIĘ NA LE��J� I PO����J OD����Z�� S��AC� 
P��ED MÓWI���E� 

 
W��ZUĆ Z SŁOW���� SŁOW� "KO��R����AC��" I "W��Y�"

 
ZA��Z��AŹNI� SIĘ Z IN��MI

 
WE��R��J IN��C�

 
DA� SO��� S�A�SĘ

 
BU��� Z NA�� W��ĄT�O�Ą S��OŁĘ...

 

DA���



 
ZA���H�� SIĘ W AN����S�I� NA NO��.

 


