PROFESJONALNY PARTNER W NAUCZANIU
• Wysoka gwarancja jakości szkoleń sygnowana przez WSIP –
właściciela największej sieci szkół językowych
• Kursy językowe z najpopularniejszych języków europejskich
i wielu egzotycznych, na każdym poziomie zaawansowania
• Kursy ogólne i specjalistyczne m.in. z zakresu medycyny,
prawa lub finansów
• Sprawna obsługa administracyjna oraz stały nadzór dyrektora
metodycznego nad jakością nauczania
• Pakiety dla rodziny, kursy językowe Disney English dla dzieci
pracowników z atrakcyjnym rabatem
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METODA PROFI
To nowoczesna metoda uczenia języka i jednoczesnego rozwoju kompetencji
miękkich, kluczowych umiejętności XXI wieku. Metoda PROFI wspiera nakreślenie
indywidualnego, określonego celu i opracowanie zorganizowanego planu nauki
zorientowanego na rezultat, a to wszystko w przyjaznej atmosferze kursów
dostosowanych specjalnie do indywidualnych potrzeb słuchacza.

P: practical skills (praktyczne umiejętności)
R: results oriented (orientacja na rezultaty)
O: out of the box (uczenie się poza schematami)
F: flexible (elastyczna forma kursów)
I: individual approach (indywidualne podejście)

ETAPY SZKOLENIA
1. Przygotowanie:
• test poziomujący ( papierowy lub online ) + rozmowa z metodykiem/lektorem
• ustalenie celów kursu
2.
•
•
•

Planowanie:
utworzenie grup i propozycja harmonogramu
dobór lektorów
opracowanie programu nauczania

3.
•
•
•

Wdrożenie projektu
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…
Oferując pracownikowi lekcje angielskiego…
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Nauka języka to 4 najbardziej oczekiwany
benefit przez pracowników Twojej Spółki
a szkolenia językowe to mocny argument
za przyjęciem oferty pracy

Bonusy pracownicze są tak mocno oczekiwane,
że 26 proc. pracowników jest gotowa
„dorzucać" się do świadczenia w wysokości od
101 do 200 zł. Zaledwie 8 proc. badanych stać
na współfinansowanie dodatkowych świadczeń
kwotą większą niż 200 zł.
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Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji
Sąd Okręgowy w Warszawie
Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Instytut Pamięci Narodowej
Agencja Mienia Wojskowego
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kancelaria Prezydenta RP
Kancelaria Senatu RP
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

SEKTOR PRYWATNY

ZAUFALI NAM
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•
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•
•
•
•

Toyota Motor Poland Ltd. sp. z o.o.
Decathlon sp. z o.o.
Millennium Bank S.A.
Asseco Poland S.A.
Mellon Poland Sp. z o. o.
MoneyGram Payment Systems Poland sp. z o.o.
CREDIT SUISSE (Poland) sp. z o.o.
BNP PARIBAS Securities Services
PKN ORLEN S.A.
DHL Exel Supply Chain (Poland) sp. z o.o.
Vision Express sp. z o. o.
Electrolux Poland sp. z o.o.
AmRest Holdings SE
Raben Logistics Polska sp. z o.o.
Faurecia Automotive Polska S.A.
Sony Pictures Global Business Services sp. z o.o.
Colgate Palmolive Poland sp. z o.o.

KURSY DISNEY ENGLISH – OFERTA SPECJALNA
• Zajęcia dla dzieci od 4 roku życia
• Pełne zanurzenie w języku i świecie
znanych bohaterów Disneya
• Nauka w małych grupach i indywidualne
podejście do każdego dziecka
• Doświadczeni lektorzy uwielbiający pracę
z dziećmi
• Angażujące zajęcia prowadzone
z wykorzystaniem materiałów na tablicę
interaktywną (filmy, piosenki, gry i zabawy)

Rabat – 30% na kursy roczne

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY
dane kontaktowe
firmy@profilingua.pl
tel. 22 628 72 97

