PROFIL DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne to gracz nr 1 na Polskim rynku edukacyjnym. Grupa
koncentruje się na najbardziej atrakcyjnych segmentach edukacji mając od 30% do 50% udziału w
rynku (w zależności od grupy wiekowej) osiągając przychody na poziomie 66 mln USD. W listopadzie
2016 grupa właścicielska powiększa się o: sieć szkół PROFI-LINGUA , a w maju 2017 roku o sieć szkół
Empik School. Obecnie jesteśmy największym w Polsce operatorem w zakresie kursów językowych w
Polsce na rynku kursów dla osób indywidualnych jak również pracowników firm.
Dysponujemy 50 placówkami w 32 miastach oraz potencjałem ponad 2000 certyfikowanych i
sprawdzonych lektorów w całej Polsce.

Rocznie uczymy kilkadziesiąt tysięcy osób.
Obsługujemy kilkaset największych w Polsce
firm w zakresie szkoleń językowych (np.:
IKEA, ING, Compensa, T-Mobile, Electrolux,
Unilever, Amazon, Credit Suisse).
Prowadzimy kursy językowe praktycznie z
każdego języka (w tym np.: chiński,
rumuński, węgierski lub arabski) na każdym

Dział Klientów Korporacyjnych
ul. Zielna 41/43,
00-108 Warszawa,
tel. 723 234 15

poziomie z dojazdem lektorów do siedziby
klienta lub w naszych placówkach, jak
również organizujemy je zdalnie/online za
pomocą narzędzi typu Skype (wystarczy mieć
telefon z dostępem do Internetu).
Zastosowanie
tego
modelu
bardzo
uelastycznia możliwość tworzenia grup oraz
wyznaczania terminów lekcji, ponieważ w
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takim przypadku nie ma znaczenia w jakim
miejscu jest osoba uczestnicząca w kursie.
Jest to opcja szczególnie interesująca dla
Pracowników często podróżujących oraz
zlokalizowanych poza główną siedzibą firmy.
Tematyka lekcji może być dostosowana do
branży lub działu w firmie (np.: business,
finanse, IT, marketing, logistyka, zakupy), a
kursy mogą być realizowane przez native
speakerów z odpowiednimi certyfikatami
metodycznymi.
Lekcje zgodnie z wymaganiami klienta mogą
być
ukierunkowane
na
rozwijanie

konkretnych kompetencji językowych (np.:
konwersacje lub korespondencja biznesowa)
w przypadku gdy dane stanowisko pracy ma
taką specyfikę.
Jesteśmy
sprawdzoną szkołą,
która
gwarantuje wysoki poziom nauczania,
ponieważ wdrożyliśmy system kontroli
jakości Quality Control oraz Quality
International, posiadamy Akredytację
Kuratorium Oświaty i wyjątkowo starannie
dobieramy kadrę lektorską. Oferujemy
wysoką jakość kursu za rozsądną cenę.

Możemy sobie na to pozwolić, ponieważ jesteśmy jednym z największych ośrodków nauczania
języków obcych w Polsce. Razem osiągamy znakomite rezultaty. Od wielu lat zajmujemy czołowe
miejsca w rankingach szkół językowych w Polsce.
Nasze sieci szkół posiadają statusy Centrów Egzaminacyjnych w zakresie wszystkich najbardziej
prestiżowych oraz rozpoznawalnych certyfikacji:
•

•
•
•
•

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),
LCCI (London Chamber of Commerce and Industry): English for Business, Spoken English for
Industry and Commerce, English for Tourism, English for Accounting,
PTE General (Pearson Test of English),
TELC (The European Language Certificates) - egzaminy TELC oraz English for Business JETSET,
TELC, Goethe-Zertifikat.
ETS (Educational Testing Service) - egzamin TOEIC (Test of English for International
Communication™),
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GWARANCJA JAKOŚCI
Sieć Szkół Profi-Lingua oraz Empik School jest największym ośrodkiem nauczania języków obcych w
Polsce. Nasze siedziby znajdują się w następujących lokalizacjach:
PROFI-LINGUA
Warszawa:
ul. Wałbrzyska 11 (metro Służew)
al. Niepodległości 177 (metro Pole
Mokotowskie)
ul. Zielna 41/33 (metro Świętokrzyska)
al. Reymonta 12A (Bielany)
ul. Światowida 18 (Tarchomin)
ul. Malborska 1
ul. Powsińska 34
al. Komisji Edukacji Narodowej 97
Wrocław: ul. Kuźnicza 43/45
Poznań:
ul. 27 grudnia 17/19
ul. Słowiańska 55C
Katowice: ul. Młyńska 23

Kraków:
ul. Podwale 6-7
ul. Lubostroń 15
Lublin: Al. Racławickie 6
Gliwice: ul. Wyszyńskiego 12
Gdańsk:
ul. Wały Jagiellońskie 26/5
ul. Grunwaldzka 76-78
Gdynia: ul. Świętojańska 64/4
Łódź: ul. Piotrkowska 72
Szczecin: al. Wojska Polskiego 45/3
Tarnów: ul. Rybna 5
Bytom: ul. Tadeusza Kościuszki 1
Sosnowiec: ul. Targowa 4

EMPIK SCHOOL:
Warszawa:
ul. Lazurowa 14
ul. Marszałkowska 104/122
al. Reymonta 12
ul. Wałbrzyska 11
Białystok: ul. Sienkiewicza 3
Bielsko-Biała: ul. Dąbrowskiego 6
Bydgoszcz: ul. M. Focha 4
Chełm: ul. Popiełuszki 17 (II piętro)
Częstochowa: Al. Najświętszej Marii Panny 27
Elbląg: ul. Armii Krajowej 7-8
Gdańsk: ul. Grunwaldzka 82
Gdynia: ul. Świętojańska 64/4
Gniezno: ul. Bolesława Chrobrego 11
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Kalisz: al. Wolności 6
Katowice: ul. 3 Maja 11
Kielce: ul. Warszawska 5
Olsztyn: ul. 1 Maja 18/19
Legnica: Rynek 33
Opole: ul. Krakowska 45-47
Poznań: ul. 27 Grudnia 17/19
Rzeszów: ul. Rynek 15
Sosnowiec: ul. Warszawska 12
Szczecin: pl. Brama Portowa 4
Toruń: ul. Wielkie Garbary 18
Wrocław: ul. Ruska 11/12
Zielona Góra: ul. Bohaterów Westerplatte 19
Wałbrzych: ul. Sienkiewicza 2
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OFERTA SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH
CENNIK SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH ZAMKNIĘTYCH
Ustalany indywidualnie z klientem

CENNIK SZKOLEŃ OTWARTYCH
Ceny zróżnicowane w zależności od miasta

Metodyk dedykowany do sprawowania nadzoru nad prawidłową realizacją zamówienia:
Katarzyna Święcicka:
1990-1996 – Uniwersytet Warszawski, studia dzienne, filologia angielska, uzyskanie tytułu magistra
1995-2016 – lektor języka angielskiego na kursach stacjonarnych i firmowych
2010-2013 – Warsaw Study Center – Menedżer ds. szkoleń i metodyki
2013-2016 – Empik School – Metodyk Działu Klientów Korporacyjnych
2016-2017 – Profi-Lingua – Dyrektor ds. Metodycznych
2018– Profi-Lingua i Empik School – Dyrektor Metodyczny B2B

CENA ZA SZKOLENIA W CAŁEJ SIECI SZKÓŁ ZAWIERA:
• przeprowadzenie testu poziomującego przed zapisaniem się do grupy,
opracowanie i dostarczenie uczestnikom szkolenia materiałów dodatkowych m.in. tekstów
branżowych, kopii, tekstów autentycznych, nagrań audio /video, pakietów branżowych, itp.,
• przeprowadzenie szkolenia przez dyplomowanych i doświadczonych lektorów wg założeń
organizacyjnych z zachowaniem stabilności lektorów,
• przeprowadzanie w trakcie szkolenia testów postępu,
• egzamin końcowy na zakończenie semestru,
• 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,
• po zakończeniu każdego semestru przygotowanie i przesłanie raportu z ocenami
procentowymi kursantów, poziomem języka i informacją o zakwalifikowaniu kursanta na
kolejny poziom zaawansowania
•

•
•

Pakiet konwersacji: warsztaty fonetyczne, warsztaty gramatyczne, konsultacje z lektorem
prowadzącym
Dostęp do biblioteki językowej oraz media teki
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•

Dostęp do e-Akademii językowej (e-learning)

•

24h podgląd swoich postępów oraz przebiegu kursu w e-dzienniku

•
•

Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Pisemna opinia o postępach w nauce na koniec każdego semestru

•
•

WI-FI na terenie szkoły
Kluby przygotowujące do egzaminów, kluby filmowe i dyskusyjne

OŚWIADCZAMY, ŻE:
•
spełniamy kryteria wyznaczone w Zapytaniu Ofertowym dot. organizacji kursów językowych
•
zapewniamy realizację kursów w miejscu przez Szkołę przygotowanym, wyposażonym w sprzęt
niezbędny do przeprowadzenia szkoleń, wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w
Warszawie oraz w innych miastach na terenie całej Polski
•
zgadzamy się by termin zapłaty za wystawioną fakturę wynosił między do 14-45 dni od
momentu wystawienia faktury
•
możliwość podziału kosztów (część zamówienia płatne przez firmę na podstawie zbiorczej
faktury oraz pozostała kwota zamówienia płatna przez kursantów)
•
istnieje możliwość wystawiania przez nas faktur
•
szkolenia językowe są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43.1 pkt 28.

OPIS SPOSOBU PROWADZENIA AUDYTU PRZED URUCHOMIENIEM
SZKOLENIOWEGO WRAZ Z PODANIEM RAM CZASOWYM

W celu optymalnego doboru poziomu
zaawansowania dla słuchaczy zostanie
przeprowadzony audyt językowy, który
pozwoli podzielić uczestników na właściwe
poziomy zaawansowania. Audyt ma postać
testu poziomującego (https://www.profilingua.pl/test-jezykowy)
sprawdzającego
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PROGRAMU

podstawowe kompetencje językowe. Test
może mieć zarówno formę tradycyjną jak i być
zrobiony za pośrednictwem platformy
internetowej. W zależności od ilości kursantów
wyznaczamy maksymalnie tydzień czasu na
przeprowadzenie audytu językowego.

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068,
REGON: 141911531, NIP: 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 33.947.400 złotych (wpłacony w całości)

STREFA SŁUCHACZA

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej
platformy e-learningowej słuchacze mają
możliwość nauki języka w dowolnym wymiarze
i czasie. Każdy słuchacz uczestniczący w kursie
otrzymuje swój indywidualny login oraz hasło,
za pomocą których loguje się na stronie
internetowej www.profi-lingua.pl. Obsługa
platformy jest bardzo łatwa i intuicyjna a sam
program wymaga jedynie połączenia z
Internetem i jest obsługiwany przez dowolną
przeglądarkę internetową. Słuchacz
ma
możliwość korzystania z ponad 100 modułów
wyselekcjonowanych i dobranych przez kadrę
metodyczną i nauczycielską.
Moduły zawarte na platformie
dostosowane są do poziomu znajomości języka
kursanta i mają na celu rozwój zdolności
językowych. Ćwiczenia zawarte na platformie

Proponowane ćwiczenia obejmują
wszystkie
podstawowe
kompetencje
niezbędne do opanowania języka obcego. Są to
przede wszystkim:
➢
Language exercises – ćwiczenia
służące poznaniu, w sposób kontekstowy i
przystępny, gramatyki i struktur językowych.
➢
Vocabulary activities – zestaw ćwiczeń
umożliwiających poznanie i poszerzenie
słownictwa ze szczególnym uwzględnieniem
phrasal verbs, synonimów, antonimów,
kolokacji i ich zastosowania
w sytuacjach życia codziennego i zawodowego.
mają na celu przyswojenie i rozbudowanie
materiału omówionego na zajęciach, poprzez
zachęcenie kursanta do rozwiązywania wielu
ćwiczeń w czasie pozalekcyjnym.

SPOSÓB RAPORTOWANIA WYNIKÓW NAUKI DO UCZESTNIKA I ZLECENIODAWCY WRAZ
Z PODANIEM REKOMENDACJI NA DALSZĄ NAUKĘ
Zajęcia są monitorowane przez specjalnie
do tego celu opracowany system kontroli
postępów,
nadzorowany
przez
wykwalifikowanego lektora - opiekuna. Praca
słuchaczy jest weryfikowana poprzez częste
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testy, sprawdziany, ale także poprzez
obserwację ich zachowań w czasie zajęć. Każdy
kurs obejmuje także testy postępów po
każdym semestrze nauki i test końcowy.
Kursant po każdym etapie nauki otrzymuje
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pisemną ocenę opisową swoich postępów
w nauce, a na koniec kursu świadectwo
ukończenia kursu na danym poziomie
zaawansowania.
W ramach raportu zarówno kursant jak i
Zleceniodawca
otrzymują
informację
procentową na temat zdobytych umiejętności
typu: reading, speaking, listening, writing,
grammar, vocabulary.

W raporcie lektor wskazuje również wynik
testu pisemnego oraz ustnego, który
upoważnia kursanta do kontynuacji kursu bądź
kończy jego naukę z powodu niespełnionych
kryteriów jakimi są pozytywny wynik uzyskany
z testu końcowego oraz frekwencja na
poziomie 60%.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Profi-Lingua oraz Empik School oraz
opracowuje i wdraża własne programy
nauczania na prowadzonych kursach
językowych.
Programy
nauczania
są
opracowane przez metodyków i lektorów i
bazują
na
wskazanych
podręcznikach
renomowanych wydawnictw językowych m.in.

Oxford University Press, Hueber, Cambridge
University Press, Pearson Longman.
Realizowane programy nauczania
uwzględniają
najnowsze
rozwiązania
techniczne,
takie
jak
wykorzystanie
oprogramowania komputerowego, sprzętu
audio-video czy też urządzeń cyfrowych.

METODA NAUCZANIA WYKORZYSTYWANA W PROFI-LINGUA
Nasi metodycy opracowują i wdrażają
własne programy nauczania na prowadzonych
kursach językowych, które uwzględniają
wymagania i sugestie klientów. Programy
nauczania bazują na wskazanych podręcznikach
renomowanych wydawnictw językowych m.in.
Oxford University Press, Hueber, Cambridge
University Press, Pearson Longman.
Szczegółowe programy nauczania zawierają :
• określony zasób minimalnej wiedzy,
którą każdy kursant powinien mieć
opanowaną po zakończeniu kursu,
• zakres tematyczny materiału (zależny od
rodzaju kursu, poziomu znajomości
języka i wybranego podręcznika),
• zasady organizacji kursu (ilość zajęć,
tempo realizowania materiału, terminy
testów sprawdzających wiedzę),
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•

sugestie
dotyczące
wykorzystania
materiałów dodatkowych,
• wskazówki metodyczne do realizacji zajęć
Obok materiałów dydaktycznych, które na
bieżąco są przekazywane na zajęciach mają stały
dostęp do biblioteki oraz mediateki, w której
znajdują się wirtualne zbiory: książek, filmy oraz
płyty lub kasety ułatwiające naukę języka lub
wzbogacające wiedzę.
W trakcie zajęć z lektorem wykorzystywane
jest przede wszystkim podejście komunikatywne
(Communicative Approach), które opiera się na
aktywnym rozwijaniu czterech podstawowych
kompetencji językowych: mówienia, słuchania,
pisania i czytania.
Podstawowym
celem
podejścia
komunikatywnego jest wykorzystanie języka jako
narzędzia do komunikacji: przekazywania
informacji i uczuć, odbierania informacji,
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stworzenie sytuacji językowych, jak najbardziej
zbliżonych do naturalnych, w których słuchacze
będą mogli czynnie uczestniczyć. Metoda
komunikatywna znana jest również jako metoda
bezpośrednia kładzie duży nacisk na praktykę i
pracę ustną – słuchanie i mówienie. Około 80%
lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na
kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje
pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej
słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten
sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w
praktyce jak i w odpowiednim kontekście.
W proponowanym podejściu szczególnie
istotna jest interakcja między studentami czyli
kreowanie takich zadań językowych, w których
kursanci będą czynnie ze sobą współpracować:
rozwiązywać ćwiczenia, przeprowadzać krótkie
scenki i dialogi, symulacje.
Priorytetem
jest
przygotowanie
kursantów do łatwego i bezstresowego
porozumiewania się w języku obcym. Podczas
zajęć lektorzy kładą szczególny nacisk

na kształtowanie praktycznych umiejętności
posługiwania się językiem.
Uczą, w oparciu o interakcję z innymi
uczestnikami kursu i lektorem-opiekunem,
swobodnego i poprawnego porozumiewania się
w różnych sytuacjach życia codziennego i
zawodowego,
formułowania
opinii
i
argumentowania.
Profi-Lingua oraz Empik School udostępnia
lektorom oraz kursantom szereg dodatkowych
materiałów
metodyczno-dydaktycznych.
Kursanci, poza korzystaniem z materiałów
dostępnych w Internecie, mogą również
korzystać z biblioteki oraz mediateki, w której
dostępne są książki, materiały, filmy oraz płyty lub
kasety
ułatwiające
naukę
języka
lub
wzbogacające wiedzę.
Oprócz tego Profi-Lingua oraz Empik School
umożliwia korzystanie z wielu dodatkowych
zajęć, takich jak zajęcia konwersacyjne,
gramatyczne,
leksykalne,
kulturoznawcze,
podczas których lektorzy udostępniają szereg
dodatkowych materiałów.

REFERENCJE
Naszymi klientami są zarówno firmy prywatne, jak również spółki Skarbu Państwa oraz
instytucje administracji publicznej. W całej Polsce szkolimy ponad 1500 firm i instytucji, klientami
naszymi były i są m.in. takie instytucje jak:

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

Dział Klientów Korporacyjnych
ul. Zielna 41/43,
00-108 Warszawa,
tel. 723 234 15

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Kancelaria Prezydenta RP
Kancelaria
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
Getin Holding S. A.
Millennium Bank S.A.
UniCredit Group
MoneyGram Payment Systems Poland
CREDIT SUISSE (Poland) Sp. z o.o.
BNP PARIBAS Securities Services
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PKN ORLEN S.A.
ORLEN Upstream Sp. z o.o.
DHL Exel Supply Chain (Poland) Sp. z o.o.
Mellon Poland Sp. z o. o.
Groupon Shared Services Poland Sp. z o. o.
Vision Express SP Sp. z o. o.
Asseco Poland S. A.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

POWEN-WAFAPOMP S. A.
Electrolux Poland sp. z o.o.
AmRest Holdings SE
Rhenus Delivery Services Sp. z o.o.
Wydawnictwo C.H. BECK Sp. z o.o.
Barilla WASA Poland Sp. z o.o.
Lidl Polska Sp. z o.o. i inni ...

Do każdej z wymienionych instytucji możemy udostępnić kontakt w celu potwierdzenia naszej
wiarygodności oraz jakości zajęć.
Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Dział Klientów Korporacyjnych
ul. Zielna 41/43,
00-108 Warszawa,
tel. 723 234 15
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