


PROFESJONALNY PARTNER W NAUCZANIU

• Wysoka gwarancja jakości szkoleń sygnowana przez WSIP –
właściciela dwóch wiodących sieci szkół językowych

• 43 placówki w 27 miastach, ponad 3000 wykwalifikowanych
lektorów w całej Polsce

• Kursy z najpopularniejszych języków europejskich na 
każdym poziomie zaawansowania

• Kursy ogólne i specjalistyczne m.in.  z zakresu medycyny, 
prawa lub finansów

• Sprawna obsługa administracyjna

• Starły nadzór dyrektora metodycznego nad jakością 
nauczania

• Pakiety dla rodziny, kursy językowe Disney English dla dzieci 
pracowników



NASZE DOŚWIADCZENIE

Szkolenia językowe dla Przedsiębiorstw

27 miast Polski
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Ponad 400

Cambridge English Language Assessment, 
LCCI EfB, JETSET, TELC
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CENTRUM EGZAMINACYJNE
• Cambridge English Language Assessment - egzaminy: FCE (First Certificate In English), CAE

(Certificate In Advanced English), CPE (Certificate of Proficiency in English) oraz IELTS
(International English Language Testing System) – język angielski ogólny,

• LCCI EfB (London Chamber of Commerce and Industry English for Business) – język angielski
biznesowy,

• JETSET – język angielski ogólny,

• TELC (The European Language Certificates) – różne języki m.in. angielski, niemiecki, rosyjski,
polski dla obcokrajowców, francuski, hiszpański, włoski.



METODA NAUCZANIA
Metoda komunikatywna oparta jest na aktywnym rozwijaniu czterech
podstawowych kompetencji językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania.
Celem kursu jest przyswojenie przez słuchaczy języka umożliwiającego swobodne
komunikowanie się w sytuacjach zawodowych i życia codziennego.



NASZA KADRA

DYREKTORZY METODYCZNI/METODYCY
• Dyrektor metodyczny sieci szkół Profi-Lingua i Empik School
• Dyrektor metodyczny Działu Klientów Korporacyjnych
• Metodycy lokalni

LEKTORZY POLSCY
• Wykształcenie wyższe kierunkowe 
• Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języków obcych
• Doświadczenie w zakresie nauczania kursów  ogólnych, biznesowych

i specjalistycznych

NATIVE SPEAKERS
• Wykształcenie wyższe
• Międzynarodowe kwalifikacje do nauczania języka obcego 

(m.in. CELTA, TEFL, DELTA, TESOL)



ETAPY SZKOLENIA
1. Przygotowanie:
• test  pisemny  (papierowy lub online ) + rozmowa z metodykiem/lektorem
• ustalenie celu kursu poprzez analizę potrzeb językowych

2. Planowanie: 
• utworzenie grup i propozycja harmonogramu
• dobór lektorów
• opracowanie programu nauczania/wybór podręcznika

3.    Wdrożenie projektu 
• rozpoczęcie zajęć zgodnie z harmonogramem
• monitorowanie frekwencji i postępów w nauce
• badanie satysfakcji  uczestników (ankieta ewaluacyjna)
• przygotowywanie comiesięcznych raportów oraz rozliczeń

4. Zakończenie szkolenia
• przeprowadzenie końcowych testów postępu
• przekazanie opinii opisowych oraz certyfikatów
• podsumowanie realizacji celów szkoleniowych



CZY WIESZ ŻE…

Zwiększasz 
kompetencje i 

możliwości rozwoju 
Spółki i Pracownika

Poprawiasz 
wizerunek Spółki i 

zwiększasz jej 
renomę na rynku 

pracy

Zmniejszasz rotację i 
koszty w Spółce 
oraz zwiększasz 

lojalność 
Pracownika

Zwiększasz 
satysfakcję i 

motywację do pracy 
Pracownika

Oferując pracownikowi lekcje angielskiego…



SZKOLENIA W LICZBACH

Nauka języka to czwarty najbardziej oczekiwany benefit przez pracowników Twojej 
Spółki, a szkolenia językowe to mocny argument za przyjęciem oferty pracy
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✓ przeprowadzenie testu poziomującego 
przed utworzeniem grup,

✓ opracowanie i dostarczenie uczestnikom 
szkolenia materiałów dodatkowych m.in. 
tekstów branżowych, kopii, tekstów 
autentycznych, nagrań audio /video,  
pakietów branżowych, itp.,

✓ po zakończeniu każdego semestru 
przygotowanie i przesłanie raportu z 
ocenami procentowymi kursantów, 
poziomem języka i informacją o 
zakwalifikowaniu  kursanta na kolejny 
poziom zaawansowania

✓ rabat na podręczniki,
✓ przeprowadzanie w trakcie szkolenia 

testów postępu,

✓ przeprowadzenie szkolenia przez 
dyplomowanych i doświadczonych 
lektorów wg założeń organizacyjnych z 
zachowaniem stabilności lektorów,

✓ egzamin końcowy na zakończenie kursu,
✓ nadzór metodyka nad przebiegiem 

szkolenia m. in. nad realizacją programu 
szkolenia, prowadzenie hospitacji,

✓ wydanie uczestnikom kursu certyfikatów o 
zakończeniu szkolenia,

✓ opiekę jednej wyznaczonej osoby 
koordynującej szkolenia,

✓ pisemną opinię o postępach w nauce na 
koniec każdego semestru

Cena za szkolenie zawiera:



ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY!


