
Serdecznie witamy na lekcjach z lektorem. 
Z  „Przewodnika  dla  korzystających  z  lekcji 
z lektorem” dowiesz się m.in.:

 co to jest lekcja z lektorem ESKK

  jak rezerwować lekcje z lektorem

  jak przygotować się do lekcji

  jak rozpocząć lekcję

  jak wygląda lekcja z lektorem

  jakie są minimalne wymagania techniczne 
dla poprawnego przeprowadzenia lekcji

Na  Twoje  pytania  dotyczące  lekcji  z  lekto-
rem czekają konsultanci ESKK pod numerem  
infolinii:  801  101  909  (koszt  połączenia 
–  1  impuls  według  taryfy  operatora)  lub 
w Dziale  Obsługi  Studenta:  61  879  32  67. 
Możesz  też  zadać  pytania  poprzez  e-mail: 
konwersacje@eskk.pl.

Życzymy owocnych lekcji z lektorem. 

Pozwodzenia!

Co to jest lekcja z lektorem ESKK

Lekcja  z  lektorem  ESKK  to  bezpośrednia  rozmowa 
z  lektorem  prowadzona  za  pośrednictwem  telefonii 
internetowej Skype na Twój komputer lub Twój tele-
fon stacjonarny (połączenie: komputer lektora – Twój 
komputer  lub  komputer  lektora  –  Twój  telefon  sta-
cjonarny). 

Podczas lekcji możesz szlifować mówienie po angiel-
sku,  oswajać  się  z  angielską  wymową  i  poprawiać 
swój akcent. Lektor będzie do Twojej dyspozycji przez 
25  minut.  W  tym  czasie,  oprócz  ćwiczenia  mowy, 
możesz także zasięgnąć porady w zakresie zagadnień 
gramatycznych lub słownictwa. Tematyka poruszana 
w  trakcie  lekcji  jest w  zasadzie  dowolna  –  możesz 
poruszać  tematy  związane  zarówno  z  nauką  języka, 
jak i kulturą krajów anglojęzycznych i zwyczajami ich 
mieszkańców. 

Jak zawsze w ESKK sam decydujesz, kiedy i jak czę-
sto  chcesz  rozmawiać  z  lektorem.  Wystarczy  tylko 
zarezerwować najbardziej odpowiadający Ci termin. 
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Jak rezerwować lekcje z lektorem

Lekcje z lektorem ESKK krok po kroku:

Krok pierwszy
Zarezerwuj  lekcję.  W  tym  celu  skontaktuj  się  z  Działem 
Obsługi  Studenta  ESKK  (infolinia:  801  101  909,   tel. 61 
879 32 67 – od pn. do pt. w godz. 700 – 2000)

  Krok drugi
Wybierz sposób, w  jaki będziesz komunikować się  z  lekto-
rem. Masz do wyboru dwie formy prowadzenia lekcji:
– lekcje  na  Twój  komputer  za  pośrednictwem  programu
Skype (połączenie bezpłatne),

– lekcje na Twój telefon stacjonarny (całkowity koszt połą-
czenia ponosi ESKK).

Cena 1  lekcji  zależy  od wybranej  formy  oraz  od  tego,  czy 
jesteś studentem ESKK czy nie. Oto aktualne ceny za jedną 
25-minutową lekcję:

Status lekcje na Twój 
komputer

lekcje na 
Twój telefon 
stacjonarny

Studenci ESKK1 14,90 zł 19,90 zł

Pozostałe osoby2 29,90 zł 34,90 zł

Sposób zapłaty za lekcje z lektorem jest uzależniony od Two-
jego statusu:
1 Studenci  ESKK – płatność  za  lekcję  jest  dokonywana po 
przeprowadzeniu lekcji, raz w miesiącu, za wszystkie lekcje 
przeprowadzone w danym miesiącu.
2 Pozostałe osoby – płatność jest dokonywana z góry, przed 
rezerwacją terminu lekcji. Aby dowiedzieć się, jak można za-
płacić, należy się skontaktować z Działem Obsługi Studenta 
ESKK.

 Krok trzeci
Zarezerwuj termin (datę i godzinę) lekcji z dostępnego grafi-
ku godzin lekcyjnych.

Krok czwarty
W  zależności  od wybranej  opcji  (lekcje  na  Skype  lub  tele-
fon stacjonarny) podaj swoją nazwę użytkownika Skype lub 
numer telefonu stacjonarnego, na który lektor powinien za-
dzwonić, aby przeprowadzić z Tobą lekcję.

W wyznaczonym  terminie  lektor  zadzwoni  do  Ciebie.  Jeśli 
korzystasz z programu Skype, w trakcie rozmowy będziesz 
mieć dodatkowo możliwość korzystania z trybu tekstowego 
(czat).
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Jak przygotować się do lekcji

W zasadzie do lekcji z lektorem nie trzeba się przygo-
towywać. Lekcje mają bowiem formę przyjacielskich 
pogawędek, przeprowadzane są w bezstresowej, nie-
zobowiązującej atmosferze. Jeśli  jednak chcesz sko-
rzystać z pomocy metodycznej, będziesz miał do dys-
pozycji listę tematów (otrzymasz ją od nas e-mailem), 
które możesz poruszać podczas rozmowy z lektorem. 
Zapoznaj  się  z  listą  tematów  i wybierz  sobie  temat 
do  rozmowy. W  ramach  każdego  z  przygotowanych 
tematów możesz zadawać lektorowi dodatkowe, nie-
związane z tematem, pytania lub wprowadzić dodat-
kowy wątek do rozmowy.

Przy każdym temacie rozmowy znajdziesz zestaw spe-
cjalnie opracowanych pomocy dydaktycznych,  które 
mogą ułatwić Ci rozmowę (zestaw pomocy – zdjęcia, 
grafiki oraz informacje – znajdziesz, klikając na nazwę 
interesującego  Cię  tematu.  Pamiętaj,  że  lekcja  nie 
musi jednak dotyczyć wyłącznie tego, co jest widocz-
ne na ekranie, ale również  innych zagadnień związa-
nych z tematem lekcji.

Jak rozpocząć lekcję

1.  Jeśli  korzystasz  z opcji  „Lekcje na Twój  telefon 
stacjonarny” –  tuż  przed  planowanym  rozpoczę-
ciem lekcji usiądź wygodnie przy telefonie. Przy-
gotuj sobie materiały, które mogą się okazać po-
mocne w  trakcie  lekcji  (podręcznik,  czasopismo, 
pomoce  dydaktyczne  znajdujące  się  na  stronie 
internetowej ESKK itp. – może to być dosłownie 
cokolwiek. Najlepiej, aby to było dostępne w In-
ternecie,  tak,  aby  lektor  również  mógł  to  zoba-
czyć. Dzięki temu lekcja będzie przebiegać łatwiej 
i sprawniej.

2.  Jeśli korzystasz z opcji „Lekcje na Twój kompu-
ter”  –  na  kilka minut  przed  planowanym  rozpo-
częciem lekcji włącz komputer, uruchom program 
Skype oraz usiądź wygodnie przed komputerem. 
Analogicznie  jak  w  punkcie  1.,  przygotuj  sobie 
materiały pomocnicze.

3.  Poczekaj, aż lektor połączy się z Tobą. W zależno-
ści od wybranej przez Ciebie opcji, lektor skontak-
tuje się z Tobą na Skype’a lub telefon stacjonarny 
(w tym drugim przypadku upewnij się, że możesz 
swobodnie sięgnąć po słuchawkę, aby  jednocze-
śnie rozmawiać przez telefon i – jeśli zajdzie taka 
potrzeba – korzystać z komputera).

4.  Odbierz telefon lub połączenie Skype i rozpocznij 
lekcję.

Powodzenia!

LEKCJE Z LEKTOREM ESKK
Przewodnik dla użytkowników
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Jak wygląda lekcja

Lekcja trwa 25 minut. Pamiętaj, że jej czas jest liczony 
od momentu jej planowego rozpoczęcia, dlatego staraj 
się nie spóźniać. W trakcie rozmowy przez Skype mo-
żesz korzystać  z  opcji  czata  (czat  jest  standardową 
opcją  dostępną  w  programie).  Możesz  np.  poprosić 
lektora o napisanie trudnego słówka lub zdania, któ-
rego nie zrozumiałeś ze słuchu, albo samemu napisać 
coś do lektora. 

W przypadku zerwania połączenia, poczekaj chwilę – 
lektor zadzwoni do Ciebie ponownie. Po upływie czasu 
lekcji lektor podziękuje Ci za rozmowę i rozłączy się.

Pamiętaj o tym, że lektor ESKK to nie jest nauczyciel 
szkolny, który odpytuje i wystawia oceny, ale osoba 
nastawiona  do  Ciebie  życzliwie  i  skora  do  pomocy. 
Dlatego nie bój się. Do lekcji podejdź na luzie, możesz z 
lektorem rozmawiać nie tylko po angielsku, ale także 
–  jeśli nie czujesz się dostatecznie pewnie w angiel-
skim – po polsku. Nie stresuj się – nawet, jeśli czegoś 
nie wiesz, lektor Ci pomoże.

Minimalne wymagania techniczne

Jeżeli wybierasz opcję „Lekcje na Twój  telefon sta-
cjonarny” wystarczy, że  jesteś abonentem dowolne-
go operatora telefonii stacjonarnej (TP, Netia, Dialog, 
itp.) i posiadasz aktywny numer telefoniczny.

Jeżeli  wybierasz  opcję  „Lekcje  na  Twój  komputer” 
Twój  komputer  musi  posiadać  (oprócz  programu  
Skype):

  system operacyjny Windows 2000, XP lub  
wyższy

  procesor 800 MHz,

  256 MB RAM,

  15 MB wolnego miejsca na twardym dysku,

  kartę dźwiękową,

  słuchawki lub głośniki, mikrofon,

  stałe łącze internetowe o przepustowości mini-
mum 512 Kbps.
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