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Misja i wartości

Wszystko co robimy podporządkowujemy sukcesowi Ucznia. Wytrwale dążymy do doskona łości poprzez sta łe podnoszenie jakości 

naszych us ług oraz wprowadzanie najlepszych z możl iwych standardów. Wyróżnia nas dobry kontakt między Uczniem, a 

nauczycielem.

Uczymy z pasją !
Jesteśmy otwarci, cierpliwi oraz pełni 
entuzjazmu! Jeśli chcesz nauczyć się 
języka, z nami Ci się uda!

Nasza szkoła została założona w 2001 roku przez Danielę 
MacIsaac, nauczycielkę oraz autorkę 
podręczników.Zapraszamy do siedziby naszej szkoły w 
samym centrum Gorlic przy ulicy Rynek 13. (tel 508 463 
809)

ZADAJ PYTANIE

HOME O NAS GALERIA VIDEO REFERENCJE KURSY UCZNIOWIE FACEBOOK
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Galeria
Z nami możesz nauczyć się języka, ale zapraszamy również na warsztaty tematyczne, które odbywają się w weekendy, ferie

zimowe oraz wakacje.

Rodzaje kursów

- kursy dla dzieci, młodzieży i
dorosłych, kursy języka ogólnego, 

przygotowanie do egzaminów, 
dla osób wyjeżdżających za 

granicę, konwersacje, Business 
English, lekcje indywidualne i 

grupowe

Ucz się razem z nami!

Ucz się z nami różnych języków w 
Gorlicach! Przygotowaliśmy dla 

Was kilka rodzajów zajęć: 
angielski, niemiecki, hiszpański 

oraz łemkowski, zależnie od 
Waszych potrzeb i zainteresowań. 
Nauczymy Was bezstresowego i 
właściwego komunikowania się, 

utrwalimy gramatykę i rozwiniemy 
Wasz zasób słówek. Zapraszamy!

Warsztaty dla dzieci 

(5–12lat)

W weekendy, ferie zimowe oraz w 
wakacje zapraszamy dzieci na 

wspaniałą przygodę, jaką są nasze 
warsztaty tematyczne!Zabierzemy 

Was do kina, upieczemy ciasteczka, 
odwiedzimy strażaków, 

zorganizujemy piknik, itd. Oferta 
skierowana jest do rodziców, którzy 

chcą zapewnić dzieciom jeszcze 
więcej okazji do używania i 

ćwiczenia języka obcego oraz tych, 
którzy pracują i potrzebują pomocy 

w zorganizowaniu im czasu 
wolnego.

Pogotowie Językowe

Zadzwoń do nas gdy 
potrzebujesz jednorazowej 

pomocy w przygotowaniu do 
egzaminu lub klasówki, w 

napisaniu zadania domowego, 
wypracowania lub pomocy z 

innym problemem językowym. 
Nauczyciel przyjedzie do Ciebie 

do domu lub spotkamy się w 
naszej szkole.

ZADAJ PYTANIE!

http://www.centrumvictoria.pl/kontakt
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Wysoka jakość pracy
Centrum Językowe Victoria posiada wieloletnią tradycję w nauczaniu. Od samego początku naszym celem jest oferowanie 

kursów językowych o najwyższej jakości. Nasze starania doceniają nasi Uczniowie , którzy współpracują z nami przez wiele 

lat. Lojalność Uczniów, potwierdzająca skuteczność nauki, jest dla nas cenną nagrodą za codzienną dbałość o wysoką 

jakość zajęć.

Centrum Językowe
Victoria
Nasza szkoła powstała w 2001 roku z 

miłości i pasji do uczenia angielskiego oraz 

pracy z ludźmi jako „Mad About English”. 

W roku 2013 zmieniliśmy nazwę na 

„Centrum Językowe Victoria”. Ponieważ 
zmieniła się rzeczywistość oraz potrzeby 

naszych Uczniów postanowiliśmy uczyć 
również innych języków.

 język angielski

 język niemiecki

 język hiszpański

 język łemkowski

 warsztaty językowe dla dzieci

Centrum Victoria - kurs wakacyjny lato 2014
from Centrum Victoria

REFERENCJE

https://vimeo.com/100848893
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Karolina Czeluśniak: Mad About English / 

Centrum Jezykowe Victoria to szkoła dla ludzi z 

pasją. Zarówno dla tych, którzy lubią uczyć się 

tego języka i dla tych, którzy najlepiej sobie z nim 

nie radzą. Po kilku zajęciach uczeń czuje się jak u 

siebie. Lekcje prowadzą nauczyciele, których 

wszyscy lubią , mają duże poczucie humoru. 

Zajęcia nie są nudne, monotonne. Od kiedy 

chodzę do tej szkoły na każdej lekcji z Panią 

Danielą jak i z resztą nauczycieli nigdy nie 

brakowało śmiechu. Wiadomo,że trzeba się uczyć, 
ale w tak miłej atmosferze chyba nikt nie traci 

chęci do nauki.Na lekcjach można się także sporo 

dowiedzieć na temat kultury krajów 

anglojęzycznych. Jednym zdaniem do tej szkoly 

zawsze chce się wracać.

Kinga Kukuła: Najlepsza szkoła j.angielskiego na całym 

świecie! .

REFERENCJE
Patrycja Trzaskoś: szkoła dla absolutnie 

wszystkich, dla osób które dopiero zaczynają swoją 

przygodę z tym językiem jak również osób które 

chcą podszkolić swoje zdolności językowe. 

Spędziłam tam bardzo miłe chwile, nauczyciele są 

wymagający, lekcje są bardzo interesujące, na 

każdej można było dowiedzieć się czegoś nowego. 

Pani Dyrektor jest najlepszą nauczycielką, na 

żadnej z lekcji nie brakowało śmiechu. Mam 

nadzieję , że od września będę mogła kontynuować 
naukę w tej szkole.

Weronika Gazda: Chodziłam do szkoły angielskiego i będę nadal 
chodzć ponieważ zawsze panuje miła atmosfera , nauczyciele są 
zaangażowani w swoją prace.

REFERENCJE
Tomasz Szpyrka: Najwspanialsza szkola, pomocni i 
najlepsi nauczyciele no i oczywiscie super ambitni

uczniowie! A co najwazniejsze - real English language!!!
Polecam ta szkole kazdemu. Te 7 lat spedzonych pod
okiem Pani Danieli byly najwspanialszym czasem.
Pozdrawiam i do zobaczenia :)))))

Biruta Lenard : szkoła dla ludzi pozytywnie zakręconych. 
Spędziłam tam trochę czasu i z czystym sumieniem mogę napisać, że 
jest to miejsce idealne dla ludzi którzy wiedzą co chcą od życia, zależy 
im na profesjonalnym kształceniu się, jednak nie wykluczając przy tym 
dobrej zabawy.
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Kursy & języki

Dlaczego my? Cechuje nas profesjonalizm, pasja zarówno do nauczania 
jak i do języka, zaangażowanie w sprawy naszych Uczniówzwiązane z 

nauką w naszej szkole.

 wakacyjne kursy
języka niemieckiego

 pogotowie językowe

 materiały dodatkowe: 
fragmenty artykułów 
prasowych, reklam, 

literatury, nagrania audio 
oraz video

  6 poziomów
zaawansowania

 (A1, A2, B1, B2, C1,
C2) jest realizowane 
w trakcie 12 
semestrów

 wakacyjny 
intensywny kurs 
języka niemieckiego 

 Niemiecki dla dzieci
szkoła podstawowa i
gimnazjum

 oferowane
programy:
Standardowy i
Egzaminacyjny obej
mują kursy z zakresu 
języka  ogólnego. 

 SUPERIOR (C1)

 AVANZADO (B2)

 INTERMEDIO (B1)

 INICIAL (A2)

 PRINCIPIANTE (A1) 

 rosyjski

 łemkowski

 konwersacje

 film club

 wi-fi dla uczniów

 kursy
egaminacyjne:
Cambridge FCE, CAE, 
CPE oraz LCCI 
English for Business, 
TOEFL, IELTS,

 kursy językowe dla
dzieci (kids & fun)

 kursy gimnazjalne i
maturalne
(teenagers)

 oferta dla firm i
korporacji:
(professionals)

 kursy językowe
ogólne

 kursy
konwersacyjne z 
Native Speakers 
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