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British Council jest instytucj ą reprezentuj ącą Zjednoczone Królestwo 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie w spółpracy kulturalnej 
i edukacyjnej ( cultural relations)

Działa od 1934 roku

Posiada ponad 200 biur 
w 110 krajach

Współpracuje 
bezpośrednio z ponad 12
mln osób

Organizuje wystawy, 
targi i festiwale dla ponad 
9 mln osób rocznie

Uczy języka angielskiego 
ponad 300.000 uczniów na 
całym świecie 

Przeprowadza egzaminy dla 
blisko 3mln kandydatów
rocznie

Dostarcza bezpłatne 
materiały online, tworzy 
publikacje, programy 
radiowe i telewizyjne dla 
ponad pół miliarda osób 
rocznie
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Biura w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu

Kursy j ęzyka angielskiego w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu

Centra egzaminacyjne w 14 miastach

Program Addvantage w ponad 200 szkołach w całej Polsce



BEZPŁATNE MATERIAŁY DLA 
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www.britishcouncil.org/learnenglishkids www.britishcouncil.org/learnenglishteens

www.britishcouncil.org/learnenglish

premierskills.britishcouncil.org

www.teachingenglish.org.uk



Setki bezpłatnych materiałów wspierających naukę angielskiego poprzez 
zabawę.

•gry

•bajki

•czytanki

•piosenki 

•zabawy plastyczne

•materiały do wydrukowania

LEARNENGLISH KIDS
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• Ćwiczenia językowe

• Materiały o kulturze brytyjskiej

• Porady egzaminacyjne 

• Materiały multimedialne
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• gotowe plany lekcji i materiały do użycia na zajęciach, pomysły 

na ćwiczenia

• wspomaganie rozwoju zawodowego, 

udział w konferencjach i seminariach, 

publikacje i artykuły fachowe

• grupy dyskusyjne

• materiały szkoleniowe



APLIKACJE

www.britishcouncil.org 9



MOOCS
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SHAKESPEARE LIVES
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PROGRAMY DLA SZKÓŁ
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Szkoły partnerskie:

• rejestrują swoich uczniów na międzynarodowe egzaminy języka 

angielskiego 

• przeprowadzają je na terenie swojej placówki

• otrzymują atrakcyjny pakiet bonusów 

PROGRAM ADDVANTAGE

www.britishcouncil.org 13



Dyrektorów Nauczycieli

ROZWÓJ ZAWODOWY
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Przygoda językowa dla dzieci w wieku 5-7 oraz 8-10 lat

WARSZTATY KULTURALNE 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
I ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

BEATA.JASTRZĘBSKA@BRITISHCOUNCIL.PL

www.britishcouncil.org


