
 

  



 

O NAS  
 
Główny wykładowca  
(native speaker):  
 
Eloise Hoyland  
Nauczyciel w międzynarodowej szkole „The British Scchool of 
Warsaw – Nord Anglia Education”. Absolwentka University of 
Oxford (Wielka Brytania) 
Instruktor pływania ASA (Ameteur Swimming Association). 
 
Język Ojczysty:  

• Angielski 
 

Szkoleniowcy: 
 
Łukasz Drzewiński 
Olimpijczyk z Aten 2004. Wielokrotny medalista Mistrzostw 
Polski Seniorów. Medalista Mistrzostw Europy. Uczestnik 
Mistrzostw Świata. Kapitan Kadry Narodowej Polski w 
Pływaniu w latach 2000-2004.   
Trener Pływania II – klasy  
 
Języki: 

• Polski  
• Angielski 

 
Marcin Kaczmarek  
Olimpijczyk z Sydney 2000. Wielokrotny medalista Mistrzostw 
Polski Seniorów. Rekordzista i Mistrz Europy w kategorii 
Masters. Absolwent Central Connecticut State University 
(USA). 
 
Język:  

• Polski  
• Angielski 

 
Menedżer Projektu:  
 
Paulina Certa  
Menedżer i członek zarządu Legia Swimming Schools. 
Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski Seniorów w 
pływaniu. Uczestniczka wielu imprez Międzynarodowych w 
pływaniu. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w 
Warszawie. 
Trener Pływania II –klasy.  
 
Język:  

• Polski  
• Angielski 

Dlaczego My??? 
 
Jesteśmy jedyną organizacją na terenie Polski zajmującą się 
szkoleniem trenerów pływania oraz triathlonu (część 
pływanie) pod kątem prowadzenia zajęć w języku angielskim.  
Każdy z uczestników kursu może liczyć na pomoc naszych 
wykładowców i szkoleniowców. Podczas kursu każdy uczestnik 
może liczyć na indywidualne podejście oraz fachową i rzetelną 
pomoc z naszej strony. Na naszym szkoleniu grupy zostają 
organizowane są na podstawie umiejętności. Absolwenci 
naszego kursu z pewnością będą usatysfakcjonowani 
przekazaną im wiedzą oraz umiejętnościami wykorzystania jej 
w PRAKTYCE! Z nami nie tylko przyswoisz nowe wiadomości. 
My nauczymy Cię jak je wykorzystać! 
 

Jak działamy??? 
 
Prowadzimy kursy w Warszawie, na nowoczesnej pływalni. 
Kurs jest prowadzony na dwóch poziomach: 
początkujący (Level 1) i zaawansowany (Level 2). 
Przede wszystkim nasze kursy przebiegają w miłej atmosferze 
oraz kameralnych podgrupach.   

LEVEL I 
Dla trenerów i instruktorów posiadających podstawową 
wiedzę w dziedzinie nauki pływania oraz rozumieją język 
angielski w stopniu podstawowym. Podczas szkolenia 
będziemy mówili głównie w języku polskim i omawiali 
podstawowe zwroty i wyrazy używane podczas nauki 
pływania i treningu pływackiego. Dzięki Native Spikerowi 
uczestnicy będą mieli możliwość porozmawiania i zadawania 
pytań w języku angielskim bez uczucia skrępowania. 
Uczestnicy będą słuchali tekstów (znanych trenerów)  
i analizowali je ze zrozumieniem, by wykorzystywać je w 
praktyce.  

LEVEL II 
Dla trenerów i instruktorów z wieloletnim doświadczeniem w 
nauczaniu pływania oraz treningu pływackiego rozumiejących 
język angielski w stopniu komunikatywnym. Podczas szkolenia 
będziemy mówili w języku polskim i angielskim oraz 
dyskutowali na tematy związane z pływaniem i środowiskiem 
pływackim. Dzięki spotkaniu z doświadczonymi pływakami 
uczestnicy poznają standardy nauki pływania i treningu 
pływackiego stosowane w USA, Australii czy Wielkiej Brytanii. 
Uczestnicy zaznajomią się z popularnymi nazwami zadań  
i przyborów pływackich. Podczas szkolenia przedstawimy  
i wspólnie przetłumaczymy teksty i video z popularnych stron 
środowiska pływackiego.  
 



 

13.04.2019 – LEVEL 1 

14.04.2019 – LEVEL 2 
 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA: 
 
10.00 – przywitanie uczestników, prezentacja 
wykładowców, 
 
10.15 – słownictwo angielskie i wymowa, m.in.: 
sprzęt pływacki, pływackie powiedzenia, pływackie style  
i zadania, akcesoria basenowe, elementy techniczne, 
wyposażenie basenu, itp. 
 
11.00 – kontakt z klientem m.in.: 
jak nawiązać kontakt z klientem w języku angielskim, jak 
ustalić datę, godzinę i miejsce treningu, jak rozmawiać o 
rozliczeniach za zajęcia, jak umówić się na kolejne zajęcia,  
jak nawiązać więź z klientem, co powiedzieć w przypadku 
spóźnienia, ustalanie regół bezpieczeństwa na zajęciach  
i po zajęciach,  
 
12.00 – przerwa na kawę 
 
12.30 – wykorzystanie języka angielskiego w praktyce na 
podstawie analizy wideo w języku angielskim  
(będziemy wspólnie tłumaczyli wideo na temat techniki). 
 
14.00 – przerwa na lunch 
 
14.30 – zajęcia praktyczne, podczas których podzielimy 
uczestników na 3 grupy, każda z grup poprowadzi trening  
30 min. z uczestnikiem w języku angielskim  
(grupa I – kids, grupa II – junior, grupa III – adult). 
 
16.00 – rozdanie certyfikatów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRUM SPORTOWO REHABILITACYJNE  

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
UL. KSIĘCIA TROJDENA 2C, WARSZAWA 

 

KOSZTY [dla jednego poziomu] 
 

WCZESNA REJESTRACJA 
10 pierwszych osób otrzyma pakiet  

uczestnictwa w specjalnej cenie. 
300 PLN 

 
REJESTRACJA REGULARNA  

Ilość miejsc ograniczona. 
399 PLN 

 
LICENCJONOWANI TRENERZY PZ TRI 

Dla trenerów z aktualną licencją Polskiego  
Związku Triathlonu. Ilość pakietów ograniczona. 

250 PLN 
 

 


