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W ICAO4.me łączymy dwie pasje - do latania i do języka.
Powstaliśmy po to, aby pomóc pilotom czuć się bezpieczniej i
sprawniej komunikować się po angielsku w międzynarodowej
przestrzeni powietrznej. 

Jesteśmy pilotami-praktykami, oboje posiadamy wykształcenie
filologiczne.

Asia jest amerykanistą, mieszkała i pracowała m.in. w USA i to
ona sprawi, że angielski okaże się dla Was super prosty.

Łukasz jest slawistą, tłumaczem przysięgłym i egzaminatorem
ICAO English. Latał m.in. w Maroku, RPA, na Wyspach
Kanaryjskich i na Bałkanach.

Oboje posiadamy wpis ICAO level 6. 
Oboje jesteśmy instruktorami szkolenia samolotowego.



CO ROBIMY
E-LEARNING

słuchaniegramatyka

słownictwo
poradnik

egzaminacyjny

Kurs został pomyślany tak, aby przygotować Cię do każdego egzaminu biegłości językowej.
Szczególny nacisk kładziemy w nim jednak na elementy związane z egzaminem ELPT,
dzięki czemu ułatwiamy naszym Kursantom zaliczenie go z lepszym wynikiem.

Kurs jest oparty o pracę w modułach - pierwsze dwa przybliżają język od strony
teoretycznej, kolejne dwa skupiają się na aspektach praktycznych. Pliki audio
wykorzystywane w kursie to autentyczne nagrania ATIS i korespondencji z ATC. 

Dodatkowo kurs możesz poszerzyć go o konwersacje z nami. To unikatowa cecha na rynku

szkoleń Aviation English i wyjątkowa zaleta, gdyż pozwoli Ci na "rozgadanie się" przed

egzaminem i przećwiczenie w praktyce elementów omawianych podczas kursu. 



CO ROBIMY
KURS 6-TYGODNIOWY

piloci 
dla pilotów

małe 
grupy

zajęcia 
on-line

lektor
a nie komputer

Jeśli brakuje Ci okazji do rozmawiania po angielsku na lotnicze tematy

Jeśli chcesz powtórzyć gramatykę i słownictwo

Jeśli liczy się dla Ciebie jakość

TEMATY OBJĘTE KURSEM AVIATION ENGLISH (24 lekcje)

wymagania językowe stawiane pilotom | dostępne
systemy egzaminów językowych (KSEJ, TEA etc.) |  podstawowe
zasady radiokomunikacji  |  przegląd
przedlotowy i  dokumenty na pokładzie |  opóźnienia |  komunikacja z Ground i  Delivery |
oznaczenia lotniskowe i  pojazdy na płycie lotniska |  kołowanie i  oczekiwanie |  start i  odlot
|  pogoda |  lot trasowy i  inny ruch na trasie |  ostrzeżenia o zagrożeniach |  sytuacje
niestandardowe |  sytuacje awaryjne – techniczne i  medyczne |  zniżanie i  podejście do
lądowania |  problemy podczas podejścia i  lądowania |  ruch w kręgu |  lądowanie |
zagrożenia i  wypadki podczas lądowania |  kołowanie po lądowaniu i  zatrzymanie |
komunikacja z obsługą naziemną, służbami celnymi i  granicznymi

TO KURS
DLA CIEBIE



CO ROBIMY
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

spersonalizowane
podejście

Dla osób, które nie mogą lub nie chcą uczestniczyć w kursach grupowych, jak również dla

tych którzy ze względu na swój poziom języka - bardzo niski lub bardzo wysoki - wymagają

pracy indywidualnej, prowadzimy zajęcia 1:1. 

Ich program opiera się o ewaluację Twoich potrzeb i możliwości, a harmonogram staramy

się dostosować do Twojego kalendarza.



CO ROBIMY
LOTY

Każdą umiejętność najlepiej trenować w praktyce. Tak samo jest z lataniem. A skoro można

połączyć to z praktycznym treningiem lotniczego angielskiego, to aż żal nie skorzystać!

Chorwacja, Wenecja, Skandynawia, Istambuł, Hiszpania,
Wilno, Alpy, Praga, Maroko, Gibraltar

czekają aż dotrzesz tam razem z nami, swoim lub naszym samolotem, logując czas jako PIC lub

jako pilot-uczeń, samemu lub z przyjaciółmi!

Dzięki asyście instruktora/pilota bezpieczeństwa możesz być spokojny, że nic Cię nie zaskoczy.

wrażenia, nauka,
bezpieczeństwo



PO CO TO ROBIMY
CZY MI TO POTRZEBNE?

BEZPIECZEŃSTWO
Lepsza znajomość języka

pomoże Ci lepiej odnaleźć się

w nietypowych sytuacjach 

i odejmie stresu

KARIERA
Wyższy poziom ICAO English

to szansa na szybszy awans

lub lepsza pozycja w

rekrutacji

WOLNOŚĆ
W lataniu turystycznym GA

wpis ICAO English otwiera

przed Tobą świat!



SKORZYSTAJ
NIE CZEKAJ!

KONTAKT
www.ICAO4.me
724 319 596


