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Od 20 lat z sukcesem pomagamy Twoim pracownikom
osiągać szczyty kompetencji językowych!
1 marca 2018 zmieniamy nazwę i od tej pory działamy pod marką
James Cook Languages także w Polsce.
Wchodzimy na polski rynek przejmując firmę ACT Advanced
Corporate Training – szkołę z dwudziestoletnią tradycją.
Powiększamy nasz wewnętrzny zespół, który liczy już 50 osób.
Mamy ponad 300 klientów biznesowych oraz ponad 500 lektorów.
Stajemy się jedną z największych firm specjalizujących
się w organizacji kursów językowych.
Rozszerzamy swoją działalność
na Słowację.
Zakładamy James Cook Languages
w Czechach.

Tak wspinamy się na szczyt...
Mount Cook, Nowa Zelandia, 3 724m n.p.m.

W 1999 roku dwóch studentów uniwersytetów, okazjonalnie uczących języków
obcych, postanowiło założyć szkołę językową. Ich bardzo ambitną wizją było „stać
się liderem w nauce języków obcych”.
Jednak w naszej 20-letniej historii udało nam się zrobić znacznie więcej. Staliśmy
się numerem jeden w Czechach, zdobyliśmy bardzo silną pozycją na Słowacji.
Z sukcesem weszliśmy na polski rynek. Zbudowaliśmy zespół świetnie
wykwalifikowanych pracowników i lektorów, nawiązaliśmy także współpracę z
czołowymi polskimi firmami.
Dzięki codziennemu zaangażowaniu wielu ludzi stajemy się jednym z wiodących
dostawców nauki języka korporacyjnego w Polsce i Europie Środkowej.
Przeszliśmy wiele zmian w ciągu naszych 20 lat istnienia, ale naszym głównym
celem w dalszym ciągu pozostaje „rozwój umiejętności komunikacyjnych naszych
klientów, a tym samym przyczynienie się do ich sukcesu”. Nie chcemy niczego
zmieniać w naszym podejściu i nadal chcemy być dla Ciebie profesjonalnym
partnerem w nauce języków.

Wioletta Janus
Branch Director

Wyniesiemy Twoje
umiejętności językowe
na SZCZYT.

Z nami zdobędziesz
ŚWIAT.
1
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O NAS

SZKOLENIA JĘZYKOWE DLA FIRM

Ucz się języka
NA KOŃCU ŚWIATA...

Nie wyprowadzimy Cię
W POLE
naszymi tłumaczeniami.
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KURSY JĘZYKOWE ZA GRANICĄ

TŁUMACZENIA PISEMNE I USTNE

Dzięki naszym kursom
naprawdę ZGŁĘBISZ temat.

Doskonale dostosujemy się
do TWOICH POTRZEB.
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JEDNODNIOWE KURSY SPECJALISTYCZNE

KURSY IN-HOUSE

Z nami wypłyniesz
na SZEROKIE WODY.

Stale tworzymy dla Ciebie
COŚ NOWEGO.
43

PREMIUM LANGUAGE CONSULTING

47
NOWOŚCI

Z nami zdobędziesz ŚWIAT.

O NAS

760 KLIENTÓW
20 800 KURSANTÓW
140 MIAST

1720 LEKTORÓW
780 000 GODZIN ROCZNIE
29 JĘZYKÓW

NASZE BIURA
WARSZAWA
ul. Wilcza 31 lok. 5
00-544 Warszawa
PRAGA
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
BRNO
Jakubské náměstí 127/5
602 00 Brno
OSTRAWA
28. října 3346/91
702 00 Ostrava
HRADEC KRÁLOVÉ
S. K. Neumanna 14
500 02 Hradec Králové
PLZEŇ
Rooseveltova 10/9
301 00 Plzeň

MLADÁ BOLESLAV
Václavkova 1115
293 01 Mladá Boleslav
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BRATYSŁAWA
Laurinská 18
811 01 Bratislava

WYBRANI KLIENCI
W POLSCE

ZA GRANICĄ
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Działamy w Europie Środkowej

Jakość

Dzięki naszym zespołom lektorów
w Polsce, Czechach i na Słowacji
gwarantujemy wysoką jakość, jednolitą
metodykę i obsługę administracyjną
w ramach całej Grupy JCL.

Jesteśmy wymagający wobec samych
siebie, lektorów i słuchaczy. Wspólna
ciężka praca to klucz do sukcesu.

Konsultacje

Dzielimy się swoim doświadczeniem
i oferujemy funkcjonalny model kształcenia
językowego.

Kompleksowe wsparcie
Po przekazaniu nam niezbędnych
informacji przez klienta, wspólnie określimy
zakres oczekiwanych usług, a następnie
my zajmiemy się resztą.

Rejestracja online

Stali lektorzy
Jesteśmy dumni z niskiej fluktuacji, którą
zawdzięczamy trosce o pracowników
i programowi motywacyjnemu dla lektorów.

Profesjonalne podejście
Klienci doceniają naszą elastyczność oraz
proaktywne i indywidualne podejście.
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Własny system informatyczny c.Port
zapewnia bezproblemową i przejrzystą
obsługę administracyjną.

Doskonała metodyka
Nasza unikalna metoda Coach&Practise
opiera się na systematycznych powtórkach
materiału oraz poprawianiu błędów przy
jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb
słuchaczy.

NASI LEKTORZY
Szkolenia wstępne

Staranny dobór lektorów

Rekrutacja obejmuje spotkanie rekrutacyjne podczas
którego weryfikowane są umiejętności językowe
i metodyczne kandydata.

Wszyscy nasi lektorzy na początku muszą odbyć serię
obowiązkowych szkoleń, podczas których zapoznają się
z metodyką Coach & Practise.

Hierarchia lektorów

Zaawansowana metodyka

Mentor (Senior Teacher) odbywa wizytacje, spotkania
metodyczno-organizacyjne z lektorem oraz rozmowy
ewaluacyjne, analizuje także informacje zwrotne z ankiet
badających poziom zadowolenia słuchaczy.

Szkolenia językowe dla firm mają swoją specyfikę. Chodzi
przede wszystkim o częstotliwość nauki, motywację
i możliwości samokształcenia. Nasza metodyka to
uwzględnia.
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Stephen Merrett

Ewa Kozielecka

Ela Światełko-Nachtlicht

Steve jest Anglikiem. Ukończył studia w zakresie
architektury krajobrazu w Hadlow Horticulture
College, posiada też certyfikat metodyczny
TESOL w Oxford House College w Londynie.
Zajmuje się prowadzeniem szkoleń językowych
od 1999 roku. Z firmą współpracuje od 2007 roku
ucząc języka Business English, przygotowując
do egzaminów językowych, a także prowadząc
specjalistyczne szkolenia i warsztaty językowe w
takich obszarach jak język prawniczy, budowlany,
korespondencja biznesowa, prezentacje, media,
ubezpieczenia, small talk.

Ewa posiada bardzo bogate doświadczenie,
szkolenia językowe prowadzi od ponad
20 lat. Ukończyła filologię angielską na
Uniwersytecie Warszawskim. Uczyła języka
angielskiego w międzynarodowych firmach,
ma też doświadczenie w tłumaczeniach.
Wyróżnia ją niebywała charyzma, dynamizm
i cierpliwość. Na swoich zajęciach wykorzystuje
różnorodne materiały, tak aby proces uczenia
był jak najbardziej atrakcyjny dla kursanta. Jej
entuzjazm i otwartość sprzyjają budowaniu
zaangażowania u słuchaczy.

Ela pracuje jako lektorka języka angielskiego od
1992 roku. Jest magistrem psychologii, posiada
certyfikat metodyczny CELTA oraz Cambridge
Proficiency in English (CPE), jest także coachem
ICF ACC. W firmie od 2007 roku prowadzi
głównie dostosowane do słuchaczy szkolenia
indywidualne oraz szkolenia specjalistyczne,
m.in. z języka dyplomacji. Jest osobą energiczną
i wypełnia zajęcia różnorodnymi formami
aktywności. Słuchacze cenią Elę za jej wyjątkowy
profesjonalizm oraz za piękny brytyjski akcent.

Carlos Cruz

Grzegorz Gontarski

Antonina Sażyńska

Carlos
jest
Amerykaninem.
Studiował
kryminologię w Nowym Jorku, a w 2006 roku
uzyskał certyfikat metodyczny TEFL i od tej pory
zajmuje się nauczaniem języka angielskiego.
Trzy lata pracował w James Cook Languages
w Pradze. Od 2011 roku mieszka w Warszawie.
Prowadzone przez Carlosa kursy warsztaty
- customer care, negotiations, meetings są wysoko oceniane wśród uczestników ze
względu na jego umiejętności przekazywania
wiedzy, profesjonalizm, poczucie humoru
i łatwość budowania dobrej atmosfery.

Grzegorz jest absolwentem Nauczycielskiego
Kolegium Języka Angielskiego Uniwersystetu
Warszawskiego, posiada też tytuł magistra
kulturoznawstwa uzyskany w Centrum Studiów
Latynoamerykańskich UW.
Nauczaniem języka angielskiego dla pracowników
firm zajmuje się od 2008 roku, a z JCL współpracuje
od 2011 roku. Prowadzone przez niego szkolenia
ogólnobiznesowe
oraz
specjalistyczne
szczególnie z zakresu skutecznej obsługi klienta
oraz efektywnego udziału w spotkaniach - cieszą
się ogromną popularnością wśród uczestników.

Antonina ukończyła filologię angielską na
Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademię
Metodyka PASE. Od 2004 roku prowadzi
kursy językowe zarówno z języka ogólnego,
jak i biznesowego. Od roku współpracuje
z naszą szkołą językową. Jest także autorką
wielu materiałów dydaktycznych. W kręgu
zainteresowań Antoniny znajduje się neuronauka
oraz nowe metody w nauczaniu. Kursanci bardzo
doceniają jej kreatywność, umiejętne wsparcie w
wyznaczaniu celów językowych zarówno krótkojak i długoterminowych oraz pozytywną energię.
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METODYKA
DLA KOGO PRZEZNACZONA JEST TA METODA?
Specjalna metoda nauczania, efektywnie nauczy języka osoby, które mają napięty grafik, a nauce mogą poświęcić tylko chwilę. Jest ona
odpowiednia dla słuchaczy, którzy nie mogą zbyt wiele czasu poświęcać samokształceniu, przygotowaniu do lekcji i opracowaniu zadań
domowych.

CO OFERUJE TA METODA?
Podczas lekcji koncentrujemy się przede wszystkim na komunikacji oraz indywidualnych potrzebach językowych słuchacza. Metoda,
którą stosujemy, ma na celu praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz skuteczne niwelowanie barier komunikacyjnych. Nieustannie
rozwijamy Metodykę Coach & Practise dzięki intensywnej współpracy z naszymi słuchaczami.

NASI NAJLEPSI LEKTORZY
Stosując metodę Coach & Practise potrafimy efektywnie poprawić poziom językowy każdego słuchacza. Naszymi lektorami opiekują
się doświadczeni mentorzy, którzy przekazując lektorom informacje zwrotne, umożliwiają im dalszy rozwój umiejętności praktycznych.
Co roku organizujemy dla lektorów około 80 warsztatów dokształcających, co w rezultacie ma wpływ na doskonalenie naszej metodyki.

Aleksandra Skarżyńska
Senior Teacher

„

Pracuję w JCL od początku istnienia firmy w Polsce. Obecnie na stanowisku
Senior Teacher czyli osoby, która nie tylko uczy, ale też wspiera treningowo
i mentorsko rozwój innych lektorów pracujących dla naszej firmy. Jest to bardzo
ciekawa praca, która często daje mi dużo satysfakcji. Zadowolenie przynosi mi
nie tylko kontakt z ciekawymi ludźmi, ale głównie fakt, że dzięki mojej pomocy
lektorzy uczą się nowych technik, rozwijają swoje umiejętności i pracują według
wysokich standardów metodycznych, co przekłada się na zadowolenie klientów.
Stanowisko Senior Teacher jest specyfiką firmy JCL. Na początku nie byłam pewna,
czy taka rola jest potrzebna. Teraz muszę przyznać, że połączenie elementów
różnych funkcji - lektora, trenera, mentora, coacha- przynosi bardzo dobre efekty.
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“

JAK TO DZIAŁA?
Prepare
Najpierw, na podstawie audytu językowego, dostosujemy sposób nauczania do potrzeb słuchacza. Ustalimy, czy skupić się na języku
biznesowym, konwersacjach, pewności siebie w komunikacji, np. podczas rozmowy telefonicznej, czy użyciu języka w innym kontekście.
W zależności od powyższych kryteriów dobierzemy lektora.

Coach

W stylu nauczania na podstawie Coach & Practise w ogóle nie stosuje się metody wykładowej, zamiast tego zachęca się słuchaczy do
opanowania języka poprzez wizualizację, poprawianie własnych błędów i znalezienie optymalnej formy wypowiedzi.

Practise
Język to refleks i najlepiej opanujemy go poprzez jego stosowanie. Nasi uczestnicy 80% czasu zajęć poświęcają aktywnej rozmowie,
zawsze w języku docelowym. Lekcje są ze sobą logicznie powiązane, praktyka prowadzi do zapamiętania języka i motywuje naszych
słuchaczy do aktywnego stosowania języka w życiu zawodowym i prywatnym.
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Wyniesiemy Twoje
umiejętności językowe na SZCZYT.

SZKOLENIA
JĘZYKOWE DLA
FIRM

SZKOLENIA JĘZYKOWE DLA FIRM
KONCEPCJA NAUCZANIA I PROFIL KURSU
Pierwszym krokiem jest określenie celów i oczekiwań, które stanowić będą podstawę do stworzenia
programu szkolenia językowego.
ff
ff
ff
ff

Od ponad 20 lat zajmujemy się szkoleniami językowymi dla firm.
Dzielimy się swoim doświadczeniem.
Konsultujemy z klientami metody nauczania.
Zalecamy najefektywniejszą metodę nauczania dostosowaną do indywidualnych potrzeb.

W oparciu o wyznaczone przez klienta cele określamy:
ff
ff
ff
ff

zasady nauki,
parametry kursów,
sposób monitorowania efektywności i poziomu satysfakcji,
zakres obsługi administracyjnej.

Uwzględniamy oczekiwania działu HR i kierownictwa, indywidualnie analizując potrzeby wszystkich
uczestników.

AUDYT JĘZYKOWY

PARAMETRY NAUKI

Pisemny test językowy
i rozmowa z każdym
uczestnikiem.

Określone przez
dział HR, uczestników
i menedżerów.

ROZPOCZĘCIE NAUKI

DOBÓR LEKTORA

Przekazanie kursu lektorowi,
przygotowanie planu kursu,
dobór odpowiednich
materiałów.

Spośród ponad 160 lektorów,
w zależności od profilu kursu,
poziomu i innych preferencji
uczestników.
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EFEKTYWNOŚĆ NAUKI
Postęp słuchaczy oceniamy za pomocą unikalnej metody
SCOPE (System of Complex and Objective Progress Evaluation)
ff Postęp = klucz do motywacji.
ff Regularnie mierzymy i raportujemy postępy naszych

słuchaczy.
ff Umiejętności oceniamy według Europejskiego Systemu

Opisu Kształcenia Językowego.
ff Ewaluacje monitorujemy online w systemie c.Port.

POZIOM POCZĄTKOWY

TEST
WSTĘPNY

NAUKA WEDŁUG MODELU KOMPETENCYJNEGO

TEST
KOŃCOWY

TEST
SEMESTRALNY
 test semestralny,
 ocena opisowa,
 zalecenia do dalszej
nauki.
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POZIOM DOCELOWY

KONTYNUACJA
NAUKI

KONTROLA JAKOŚCI I ZADOWOLENIA
Monitorujemy poziom zadowolenia uczestników z kursu, sprawdzamy jakość nauczania i dbamy o rozwój naszych lektorów.
Raportujemy wyniki zleceniodawcom, a informację zwrotną przekazujemy lektorom podczas spotkań ewaluacyjnych.
ff Telefoniczne/mailowe badanie poziomu satysfakcji po pięciu lekcjach.
ff 2 razy w roku elektroniczna ankieta badająca poziom satysfakcji.
ff Ponad 100 wizytacji metodycznych w ciągu roku.
ff Analiza lekcji, informacja zwrotna i praca z planem rozwoju lektora.

EFEKTYWNE NAUCZENIE

BEZPROBLEMOWA
OBSŁUGA
ADMINISTRACYJNA

PRECYZYJNA
ORGANIZACJA

PRZYJAZNA
KOMUNIKACJA

ELESTYCZNOŚĆ
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PRZEJRZYSTA I BEZPROBLEMOWA OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA
Korzystamy z kompleksowego systemu informatycznego c.Port (Client Professional Organizing and Reporting Tool), który został
opracowany na potrzeby kształcenia językowego dla firm. Dzięki temu jest przejrzysty, prosty w obsłudze, intuicyjny i zawiera wszystkie
niezbędne informacje:
ff dostęp online do wszystkich informacji związanych z kursami,
ff kursy, uczestnicy, lektorzy, wyniki i frekwencja,
ff możliwość obliczania i przypisywania kosztów przypadających za zajęcia poszczególnych słuchaczy do właściwych centrów koszff
ff
ff
ff
ff

towych (MPK),
wyniki ankiet,
ewaluacje i monitoring postępów w nauce,
elektroniczne zestawienia faktur, oraz podgląd historii rachunków,
komunikacja grupowa ze słuchaczami poszczególnych kursów,
dostęp dla HR, menedżerów i słuchaczy.
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REFERENCJE
Niniejszym zaświadczam, iż od lat współpracujemy ze Szkołą James Cook Languages. Jesteśmy
zadowoleni z postępów, jakie zaobserwowaliśmy u naszych pracowników w trakcie pracy z lektorem języka
angielskiego. Zajęcia prowadzone są bardzo rzetelnie, odpowiadają na potrzeby uczestników. Nauczyciel
przychodzi zawsze przygotowany, zarówno pod względem merytorycznym jak i dydaktycznym. Cenimy
sobie również opiekuna szkoły, który zawsze wykazuje się profesjonalizmem i wsparciem. Na najwyższą
ocenę zasługuje także obsługa administracyjna szkoły. Wszystko wykonywane jest sprawnie i dokładnie,
a wszelkie zmiany wprowadzane są z należytą starannością i bez żadnych problemów.
Marta Berlińska
TVN

Od ponad 5 lat firma James Cook Languages, dawniej ACT Advanced Corporate Training, prowadzi
kursy języka polskiego dla naszych pracowników z zagranicy. Szkoła dostosowuje program i tempo
nauczania do indywidualnych potrzeb uczestników kursu, a zajęcia prowadzone są z zaangażowaniem
i w ciekawy sposób, co sprzyja przyswajaniu materiału.
Rekomenduję firmę James Cook Languages jako profesjonalnego dostawcę szkoleń z zakresu nauczania
języka polskiego dla obcokrajowców.
Joanna Daniłko
Jeronimo Martins Polska

Nauczyciele James Cook Languages, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować, rozumieją
czego potrzebują nasi pracownicy i mają z nimi świetny kontakt. Zajęcia odbywają się w miłej
atmosferze, a nauczyciele są kompetentni i w umiejętny sposób dzielą się swoją wiedzą. Polecamy
firmę James Cook Languages jako rzetelną firmę do prowadzenia kursów językowych.
Rajmund Węgrzynek
Tetris

Współpraca firmy Jones Lang LaSalle Sp. z o.o. z JCL, wcześniej ACT Advanced Corporate Training,
trwa nieprzerwanie od roku 2005. Precyzyjne badanie potrzeb i umiejętności uczestników, właściwy
dobór lektorów, posiadających odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do prowadzenia szkoleń, gwarantuje
satysfakcję klienta. Na pochwałę zasługuje także obsługa administracyjna i metodyczna kursów.
Jesteśmy zadowoleni ze szkoleń prowadzonych przez JCL i z całą odpowiedzialnością możemy
rekomendować firmę JCL wszystkim firmom oczekującym wysokich standardów jakościowych jako
godnego polecenia partnera i doradcę w zakresie kursów językowych.
Nina Konecka
Jones Lang LaSalle
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JEDNODNIOWE
KURSY
SPECJALISTYCZNE
Dzięki naszym kursom naprawdę
ZGŁĘBISZ temat.

JEDNODNIOWE KURSY SPECJALISTYCZNE
KIEDY WARTO WYBRAĆ JEDNODNIOWE KURSY SPECJALISTYCZNE
Specjalistyczna terminologia

Uzupełnienie wiedzy

Jeśli jesteś specjalistą, handlowcem lub
menedżerem i Twoje stanowisko wymaga
znajomości specjalistycznej terminologii lub
umiejętności językowych.

Jeśli uczęszczasz na kurs językowy, ale chcesz
poprawić znajomość wybranych obszarów
języka.

Międzonarodowe środowisko
Jeśli chcesz płynnie i profesjonalnie porozumiewać
się z klientami i kolegami w międzynarodowym
środowisku.

Intensywność
Jeśli chcesz w krótkim czasie zdobyć nowe
umiejętności i natychmiast zacząć wykorzystywać
je w praktyce.

Odświeżenie języka
Jeśli na bieżąco używasz języka obcego, ale
od czasu do czasu chcesz zweryfikować lub
uzupełnić swoje umiejętności.

Sztuka dzielenia się
Jeśli chcesz mieć okazję do spotkania ze
specjalistami z innych firm i dzielenia się swoim
doświadczeniem zawodowym.

FORMA NAUKI
Łączona
Szkolenie
umiejętności
językowych
i nabywanie wiedzy specjalistycznej.

Nauka wyłącznie w języku obcym
Kursy prowadzone w języku docelowym
przez native speakerów = szybsze
i bardziej precyzyjne formułowanie myśli,
poglądów i opinii w języku obcym.

„

Kursy odbywają się w naszej
siedzibie, czyli poza środowiskiem
pracy uczestników. Dzięki temu
słuchacze mogą skupić się wyłącznie
na nauce.

Interaktywność zajęć
Duża przestrzeń do autoprezentacji
i wystarczającego przećwiczenia nowego
materiału.

Różnorodność i zabawa
Szeroki zakres działań (odgrywanie ról,
dyskusje panelowe, sytuacje modelowe,
czytanie, słuchanie, nagrania wideo,
poszerzanie zasobu słownictwa).
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Olga Kania

Product Specialist

“

ORGANIZACJA KURSU

CENA
1 – 5 osób		

499 PLN

ff W siedzibie James Cook Languages w Warszawie przy ulicy

6 – 15 osób		
16 lub więcej		

399 PLN
299 PLN

ff
ff

Podana cena dotyczy jednej osoby i obowiązuje przy
zamówieniu podanej liczby miejsc (zgłoszonych) na
dowolny kurs z naszej oferty.

ff

Zgłoszenia i dodatkowe informacje pod adresem:
info@jcl.pl

ff
ff
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Wilczej 31 lok. 5.
Wszystkie kursy są prowadzone przez wykwalifikowanych
i doświadczonych native speakerów i polskich lektorów.
Lektorzy mają doświadczenie nie tylko w nauczaniu języków
obcych, lecz również specjalistyczną wiedzę z dziedzin, którymi
się zajmują.
Otrzymasz dobrze opracowane materiały, które możesz
następnie wykorzystać w praktyce.
Kursy odbywają się w godzinach od 9.00 do 16.00 lub od 9.00
do 12.00.
Kursy są prowadzone w małych grupach po 3 – 8 uczestników.

TERMINY - WARSZAWA
TEMATY

CAŁY DZIEŃ

PÓŁ DNIA

Be Confident in Writing

15.11.2019

20.02.2020

Big small talks

30.01.2020

28.05.2020

Business Meetings

05.12.2019

03.04.2020

Customer Care

19.03.2020

29.10.2019

HR - Hiring and Firing

14.05.2020

10.01.2020

Negotiation and Argumentation

11.10.2019

24.04.2020
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CEL KURSÓW
BE CONFIDENT IN WRITING

BIG SMALL TALKS

Wzmocnij swoje umiejwętności pisania e-maili w języku
angielskim.

Poczuj się pewniej prowadząc rozmowę towarzyską.
ff
ff
ff
ff

ff Dowiedz sie jak umiejętnie dobrać styl wypowiedzi
w korespondencji biznesowej.
ff Opanuj zwroty i konwencje, dzięki którym Twoja korespondencja
zabrzmi naturalnie.
ff Trenuj pisanie w sposób przyjazny odbiorcy.

Warsztat obejmuje:
ff
ff
ff
ff
ff

Warsztat obejmuje:
ff
ff
ff
ff
ff
ff

kluczowe frazy i zwroty,
różnicowanie stopnia formalności,
formy grzeczne i dyplomatyczne,
organizacja tekstu,
przejrzystość wypowiedzi,
typowe pomyłki.

Warszawa

B1

Zwiększ swobodę wypowiadania się w sytuacjach nieformalnych.
Poznaj i przećwicz typowe zwroty.
Zbuduj naturalne reakcje językowe.
Sprzyjaj budowaniu przyjaznych relacji.

15.11 2019 (cały dzień)
20.02.2020 (pól dnia)

powitania i pozdrowienia,
rozpoczynanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy,
techniki aktywnego słuchania,
tematy bezpieczne i tematy tabu,
konwencje językowe i utarte zwroty.

Warszawa

B1

Warszawa

B1

BUSINESS MEETINGS
Popraw swoje umiejętności prowadzenia oraz aktywnego
uczestnictwa w spotkaniach biznesowych.
ff Naucz się typowych zwrotów przydatnych na różnych etapach
dyskusji.
ff Nabierz praktyki w asertywnym i taktownym uczestnictwie
w spotkaniu biznesowym.
ff Dowiedz się jak prowadzić, moderować, podsumowywać
rozmowę.

Warsztat obejmuje:
ff
ff
ff
ff
ff

otwieranie spotkania,
prezentowanie agendy,
wyrażanie i uzasadnianie swojej opinii,
zadawanie pytań,
podsumowywanie i zamykanie spotkania.

Warszawa

B1

05.12.2019 (cały dzień)
03.04.2020 (pól dnia)
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30.01.2020 (cały dzień)
28.05.2020 (pól dnia)

CUSTOMER CARE
Popraw umiejętność życzliwego i profesjonalnego komunikowania
się z zagranicznymi klientami.
ff Naucz się komunikacji taktownej i przyjaznej klientom.
ff Popraw precyzję swoich komunikatów.
ff Poznaj
sposoby
dyplomatycznego
radzenia
w problematycznych sytuacjach.

sobie

Warsztat obejmuje:
ff nawiązywanie relacji,
ff wymowa i rozumienie różnych akcentów,
ff precyzja komunikacji - przedstawianie faktów, liczb, wymiarów,
dat, adresów itp.,
ff radzenie sobie z reklamacjami.

Warszawa

Warszawa

B1

B1

19.03.2020 (cały dzień)
29.10.2019 (pól dnia)

HR - HIRING AND FIRING

NEGOTIATION AND ARGUMENTATION

Komunikuj się sprawnie na co dzień w branży HR.

Podnieś swoją skuteczność w międzynarodowych negocjacjach.

ff Poszerz zakres specjalistycznego słownictwa przydatnego
zarówno przy poszukiwaniu nowych pracowników, jak i kończeniu
współpracy.
ff Podziel się doświadczeniem i pomysłami z innymi w swojej branży.
ff Poczuj się pewniej aktywnie wykorzystując język w pracy.

ff Naucz się słów i zwrotów używanych podczas negocjacji.
ff Dowiedz się jak być asertywnym.
ff Sprawdź swój angielski w sytuacjach wymagających szczególnej
pewności siebie.

Warsztat obejmuje:

Warsztat obejmuje
ff
ff
ff
ff
ff

ff
ff
ff
ff
ff

jak znaleźć i przyciągnąć nowych pracowników,
życiorys, rozmowa kwalifikacyjna, assessment centre,
rozmawianie o kompetencjach,
zakończenie stosunku pracy,
exit interview.

Warszawa

B1

14.05.2020 (cały dzień)
10.01.2020 (pól dnia)

sytuacje trudne komunikacyjnie,
techniki negocjacyjne,
dobór argumentacji,
zachowania asertywne i uprzejme,
praktyczne szkolenie z autentycznymi sytuacjami.

Warszawa
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B1

11.10.2019 (cały dzień)
24.04.2020 (pól dnia)

Doskonale dostosujemy się
do TWOICH POTRZEB.

KURSY
IN-HOUSE

KURSY IN-HOUSE
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KURSY IN-HOUSE
ff Jest to nowoczesny trend – co roku organizujemy kolejne jednodniowe kursy poświęcone różnym

tematom.

ROK
Liczba

2014

2015

2016

2017

2018

13 dni kursów

28 dni kursów

85 dni kursów

209 dni kursów

215 dni kursów

ff Kursy można potraktować jako uzupełnienie standardowej nauki lub część specjalnego programu

składającego się tylko z takich kursów.
ff Firmy, które wspierają zdobywanie specjalistycznych kompetencji w języku obcym przez

pracowników: Škoda Auto, TVN, Jeronimo Martins, CBRE, KPMG, HSBC, Prudential, Equa Bank,
SPX Flow i wiele innych.
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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KURSY IN-HOUSE
Konkretne potrzeby

Natychmiastowy efekt

Możesz wybrać temat z naszej oferty,
przygotuwujemy także kursy szyte na miarę.
Nasz metodyk zawsze konsultuje oczekiwania
dotyczące tematyki kursów z klientami.

Nie musisz czekać cały rok, miesiąc ani tydzień
– wystarczy jeden dzień, aby nabyć nowe
umiejętności językowe, które możesz natychmiast
wykorzystać w praktyce.

Najlepsi lektorzy

Elastyczna organizacja

Kursy prowadzą najlepsi lektorzy, którzy posiadają
nie tylko bogate doświadczenie w nauczaniu
języków obcych, lecz również fachową wiedzę
z danej dziedziny.

Tematyka, miejsce, termin, intensywność – o tych
czynnikach możesz zadecydować, tak aby kurs
spełniał wszystkie Twoje oczekiwania.

Autentyczne materiały

Ciekawa forma
Różnorodność aktywności w czasie zajęć
zagwarantuje, że efektywnie zapamiętasz zdobytą
wiedzę (odgrywanie ról, dyskusje panelowe,
studia przypadków, nagrania wideo, prezentacje
itp.)

„
Anna Mioszewska
Metodyk
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Jako materiałów szkoleniowych często używamy
autentycznych dokumentów, z których uczestnicy
korzystają na co dzień w pracy. Opierając się na
nich przygotowujemy dla uczestników praktyczne
ćwiczenia, umożliwiające wykorzystanie zdobytej
wiedzy.

Tworzymy materiały szkoleniowe szyte
na miarę. Po każdym kursie uczestnicy
otrzymują pakiet
z podsumowaniem
omówionego materiału oraz słownictwem.

“

JAKIE KURSY WYBRAĆ
ZESPÓŁ SPRZEDAŻOWY

ZESPÓŁ FINANSOWY

DZIAŁ ZAKUPÓW

HR

Sprzedaż

Finanse i bankowość

Zakupy

Procesy w dziale HR

Spotkania handlowe

Księgowość

Negocjacje i argumentacja

Audyt finansowy

Obsługa klienta

Interpretacja wykresów i liczb

BACK OFFICE

Interpretacja wykresów i liczb Rekrutacja i zwalnianie pracowników
Negocjacje i argumentacja

Praca w międzynarodowym zespole

SPECYFICZNE SYTUACJE

SPECJALIŚCI

DLA WSZYSTKICH

Office Language

Język dla recepcjonistów
i asystentów

Marketing

Komunikacja telefoniczna

Umiejętności prezentacyjne

Język w podróży służbowej

Logistyka

Komunikacja e-mailowa

Komunikacja telefoniczna

Prawo

Umiejętności prezentacyjne

Komunikacja e-mailowa

IT

Office Language

Spotkania

Dziennikarstwo

Cross Culture

Z przyjemnością wyjdziemy na przeciw
oczekiwaniom Twojej organizacji i opracujemy
inne zagadnienia w dowolnym języku.
CENA
1 dzień szkoleniowy 2399 – 2999 PLN
(4x 90 minut)
Cena kursu ustalana jest indywidualnie. Kalkulacja
zależy od parametrów kursu (tematyka, intensywność,
lokalizacja, liczba kursów itp.). Cena obejmuje
kompleksową organizację i prowadzenie kursu wraz z
anlizą potrzeb, testami wstępnymi oraz materiałami dla
uczestników i oceną kursu.
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JAK ZORGANIZOWANE SĄ KURSY
1. Wybór tematu i rozesłanie informacji
do grupy docelowej
Wybór tematu oraz dotarcie do uczestników
(zalecamy 4-8 osób/kurs).

2. Przeprowadzenie analizy potrzeb
Analiza potrzeb – konsultacje z HR,
uczestnikami lub ich przełożonymi.

3. Ustalenie terminu, intensywności i miejsca
nauki
Intensywność – zalecamy 4 x 90 minut dziennie.
Kurs trwa zazwyczaj 1 lub 2 dni.
Termin – według potrzeby.
Miejsce – nauka odbywa się bezpośrednio
w Państwa firmie lub w miejscu zapewnionym
przez JCL.

4. Ankieta satysfakcji po zakończeniu kursu
Po zakończeniu kursu – sprawdzenie
zadowolenia uczestników i uzyskanie
informacji zwrotnej.

5. W razie potrzeby analiza lub mystery
shopping
Ocena poziomu językowego uczestników kursu
przez lektora, a także mystery shopping
i mystery calling.
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SPOSÓB NA JĘZYK
SPOSÓB NA JĘZYK: JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE
Jak zbudować w sobie motywację

Planowanie krok po kroku

Dlaczego samo „Chcę mówić po angielsku“ nie
działa?

Cenne wskazówki

Podczas szkolenia dowiemy się, co definiuje naszą
wewnętrzną motywację oraz czy i dlaczego tak naprawdę
nie chcemy się uczyć nowych rzeczy. Poznamy najczęstsze
źródła motywacji do uczenia się języka obcego i ich wpływ
na proces uczenia się.

Porozmawiamy o tym, jak często i jak długo się uczyć,
żeby odczuwać postepy, a także o tym, co nauka mówi o
przyswajaniu języków obcych oraz dlaczego zapamiętywanie
nie jest naszym najlepszym przyjacielem.

Przyjrzymy się różnym metodom, które pomogą Ci lepiej
opanować słownictwo, gramatykę, pisanie oraz mówienie.
Jedną z metod, które wykorzystujemy jest na przykład
stosowanie mini opowieści. Oczywiście, nie zabraknie też
przydatnych trików.

W jaki sposób ustalić efektywny cel nauki, mając na
uwadze, że podejście „Chcę mówić po angielsku“ jest
niewystarczające? Postaramy się odpowiedzieć na to
pytanie.
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SPOSÓB NA JĘZYK II: NOWE TECHNOLOGIE
Jak oglądając seriale uczyć się aktywnie?

Rozwiązania chmurowe do nauki

Smartfon jako pomoc naukowa

Aplikacje do nauki

Na pewno o tym wiesz - oglądając swój ulubiony serial
w oryginale łączysz przyjemne z pożytecznym. Możesz
jednak jeszcze skuteczniej rozwijać w ten sposób swoje
kompetencje językowe. W jaki sposób? Sekret tkwi w
aktywnym uczeniu się.

Wielu kursantów jest zaskoczonych, jak szybko dzięki
chmurze nauka może stać się prosta i przyjemna! Pokażemy
Ci na czym polegają rozwiązania w chmurze, jak łatwo
jest przechowywać zadania online oraz jak wykorzystać
kalendarz do skutecznej nauki.

Brakuje Ci partnera do dialogowych sparingów? A może nie
jesteś pewien swojej wymowy? Być może jeszcze o tym nie
wiesz, ale pomoże Ci Twój własny smartfon. Przyjrzymy się
także tłumaczowi Google i poznamy jego niestandardowe
wykorzystanie.

Wybierzemy najlepsze aplikacje do nauki spośród wielu
dostępnych na rynku. Porozmawiamy o ich mocnych
i słabych stronach, oraz przetestujemy je w praktyce.
Dodatkowo, poznasz aplikacje, które pomogą Ci
zweryfikować gramatykę, konwertować stosy notatek
z lekcji, a nawet zamienić tekst na mowę.

27

SPOSÓB NA JĘZYK: JAK TO DZIAŁA?

2x60

2x60
Sposób na język II
Nowe technologie

Sposób na język I
Jak uczyć się skutecznie

 Aplikacje
 Praca z chmurą
 Audio oraz video

 Motywacja
 Wyznaczanie celów
 Metody uczenia się
SEMINARIUM

SEMINARIUM

4x60
Kurs pół dnia
 Połączenie modułów
 Stworzenie planu
edukacyjnego

 Nowe sposoby uczenia się

KURS
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Ucz się języka NA KOŃCU ŚWIATA...

KURSY JĘZYKOWE
ZA GRANICĄ

KURSY JĘZYKOWE ZA GRANICĄ
DLACZEGO WARTO UCZYĆ SIĘ ZA GRANICĄ WŁAŚNIE Z NAMI?
Maksymalna koncentracja

Pokonywanie barier

Żadnych narad, kolegów, podwładnych,
przełożonych, klientów, minimum rozmów
telefonicznych i mailowania. Wszyscy starają się
nauczyć Cię języka obcego.

Podczas jakiegokolwiek działania kluczowym
czynnikiem motywującym jest świadomość, że
„to ma sens“, czyli możliwość wykorzystania
zdobytej wiedzy w praktyce. Kursy wyjazdowe
za granicą dają na to mnóstwo dowodów.

Szybkie postępy
Nauka jest naprawdę intensywna. Kursy z reguły
trwają 5 lub więcej godzin dziennie, a cała
komunikacja odbywa się w języku docelowym.

Benefit doskonały
Kurs językowy za granicą to połączenie
przyjemnego
z
pożytecznym.
Warto
to wykorzystać, aby zmotywować pracownika.

Wspieranie motywacji
Jeśli zdecydujesz się na kurs za granicą, już
sama decyzja powoduje wzrost motywacji
do nauki. Kurs zachęci Cię do większego
zaangażowania!

Gwarancja jakości szkół
Szkoły, z którymi współpracujemy, wiedzą
co znaczy przygotować kurs dla menedżera,
mają świetnych lektorów, którzy nie tylko
doskonale znają język, lecz również mają
rozległą wiedzę specjalistyczną. Kluczowe
dla nas są: członkostwo w stowarzyszeniach,
referencje,
informacja
zwrotna
od uczestników, długofalowa współpraca,
osobisty kontakt i znajomość pracowników
szkoły.

„

Zastanów się, czy efektywniejszy
będzie
intensywny
kurs
i natychmiastowe wykorzystanie
zdobytej wiedzy w praktyce czy
stopniowe
rozwijanie
swoich
umiejętności językowych metodą
małych kroków.

Wioletta Janus
Branch Director
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“

JAK WYGLĄDA ORGANIZACJA KURSÓW
Język i kraj:

Typ kursu:

ff angielski
 Australia, Irlandia, Republika Południowej
Afryki, Kanada, Malta, Nowa Zelandia, USA,
Wielka Brytania, Cypr, Barbados
ff hiszpański
 Argentyna, Ekwador, Gwatemala, Chile, Kuba,
Kolumbia, Kostaryka, Meksyk, Hiszpania,
Wenezuela
ff francuski
 Francja, Kanada, Szwajcaria, Gwadelupa
ff niemiecki
 Niemcy, Austria, Szwajcaria
ff włoski, rosyjski, chiński, węgierski, grecki, niderlandzki,
portugalski.

ff indywidualny,
ff w małych grupach (2—6 osób),
ff grupowy,
ff łączony (zajęcia przed południem nauka w grupie, po
południu indywidualne).

Profil nauki:
ff język ogólny,
ff język biznesu,
ff zagadnienia specjalistyczne (finanse, HR, prawo,
technika, IT itd.).

Transport:
ff samolotem, pociągiem lub autobusem, taksówka lub
inny transport z lotniska.

Zakwaterowanie:
ff u rodzin, w hotelu lub apartamencie.

Grupa docelowa:

Ubezpieczenie:

ff menadżerowie,
ff dorośli.

ff ubezpieczenie w podróży oraz kosztów rezygnacji.

Wiza:
Intensywność:

ff w przypadku krajów, do których wymagana jest wiza,
pomagamy w załatwieniu wszystkich formalności.

ff 20—40 lekcji/tydzień.

ETAPY ORGANIZACJI KURSU
ANALIZA
POTRZEB

WARIANTY
OFERTY +
CENY

 Rozpoznanie
oczekiwań i
wymagań.

 Informacje
o miejscu,
szkole i kursie.

WYBÓR
KURSU

PAKIET
INFORMACJI

WYJAZD
NA KURS

 3-4 tygodnie przed
wyjazdem,
 zamówienie
i płatność.

 1-2 tygodnie przed
wyjazdem,
 szczegóły podróży
(adres, mapa miasta,
wskazówki, kiedy i w
jakim miejscu należy
się stawić, bilet,
ubezpieczenie itd.).

 Rozpoczęcie nauki
+ informacja,
 nauka,
 program,
towarzyszący.
 zakończenie kursu.
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POWRÓT

 Powrót w sobotę
lub niedzielę,
 informacja
zwrotna po
zakończeniu
kursu.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE LOKALIZACJE
ECS SCOTLAND - EDYNBURG
WIELKA BRYTANIA
ff Nauka w małej grupie.
ff Kursy dla wymagających klientów.
ff Siedziba szkoły znajduje się w centrum Edynburga.
ff Kursy zorientowane na konwersację.

O szkole ECS Scotland
European Communication Services Scotland (ECS) założono
w 1995 roku, została uznana przez British Council i jest członkiem
stowarzyszenia English UK. To rodzinna szkoła zorientowana na
bardziej wymagających klientów. Siedziba ECS Scotland znajduje
się w centrum Edynburga, w trzypiętrowym odrestaurowanym
budynku z XVIII wieku. Szkołę urządzono bardzo gustownie, do
dyspozycji jest 5 sal wykładowych, czytelnia z biblioteką i świetlica.
Bezpłatny dostęp do sieci WiFi.

Edynburg
Edynburg jest miastem uniwersyteckim leżącym na wschodzie kraju,
nad Morzem Północnym. Dominantami miasta są Zamek, Góra
Artura i pomnik Waltera Scotta. Od roku 1995 Edynburg znajduje
się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Ulegnij pięknu tego
miasta i wybierz jeden z kursów oferowanych przez szkołę.

Kursy:

Zakwaterowanie:

ff grupowe (intensywność
15 – 20 lekcji / tydzień),
ff indywidualne (intensywność
15 – 25 lekcji / tydzień),
ff kombinacja kursu
grupowego
i indywidualnego.

ff rodzina,
ff rodzina superior.

CENA
od 2 099 PLN / tydzień
Podane ceny dotyczą jednej osoby.
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THE LANGUAGE ACADEMY - FORT LAUDERDALE, USA
ff Nauka w małej grupie.
ff Prestiżowa szkoła.
ff Indywidualne podejście.

O szkole TLA
Siedziba The Language Academy (TLA) znajduje się w centrum Fort
Lauderdale w pobliżu głównego bulwaru Las Olas, zaledwie 25 minut
samochodem od Miami. Szkoła ma do dyspozycji własne centrum
medialne, przeznaczone również dla uczestników do samodzielnej
nauki lub załatwiania korespondencji mailowej. Bezpłatny dostęp do
sieci WiFi. Dyrektor szkoły, a jednocześnie właściciel, Marco Pinna,
osobiście dba o satysfakcję uczestników kursu, jak również o to, by
zdobyli cenne doświadczenie.

Fort Lauderdale
Fort Lauderdale jest prestiżową miejscowością letniskową na
Florydzie z pięknymi plażami, białym piaskiem i rozbudowaną siecią
kanałów, którym zawdzięcza nazwę „Amerykańska Wenecja“. Fort
Lauderdale oferuje wiele możliwości spędzenia wolnego czasu.
Można podziwiać aligatory w rezerwacie przyrody Everglades,
odkrywać tajemnice wahadłowców w Centrum Kosmicznym im.
Johna F. Kennedy‘ego, robić zakupy w jednym z największych
centrów handlowych na świecie – Sawgrass Mills i wiele więcej.

Kursy:

Zakwaterowanie:

ff grupowe (intensywność

ff rodzina superior
ff apartament.

20 lekcji / tydzień),
ff indywidualne (intensywność
20 – 30 lekcji / tydzień),
ff kombinacja kursu grupowego
i indywidualnego.

CENA
od 4 199 PLN / tydzień
Podane ceny dotyczą jednej osoby.
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ST. GILES - LONDYN, WIELKA BRYTANIA
ff Kursy Business English dla menedżerów.
ff Maksymalnie 5 osób w grupie.
ff Doskonałe wyposażenie.
ff W wielu krajach.

O szkole St. Giles
St. Giles London Central ma długą tradycję i bogate doświadczenie
w nauczaniu. Mieści się w dużym, dobrze wyposażonym budynku
z XIX wieku, zaledwie 5 minut spacerem od najsłynniejszych
londyńskich teatrów, British Museum i sklepów na West End. Szkoła
została założona w 1955 roku, jest uznawana przez British Council
i jest członkiem-założycielem UK English Association.

Londyn
Londyn, stolica Wielkiej Brytanii licząca ponad 12 milionów
mieszkańców, leży na południowym wschodzie kraju u ujścia Tamizy
do Morza Północnego. Jest fascynującą metropolią, w której każdy
znajdzie coś dla siebie. Możesz zwiedzać zabytki, iść do teatru czy
na koncert lub odpoczywać w jednym z licznych parków. Londyn
jest też miastem zakupów.

Kursy:

Zakwaterowanie:

ff grupowe (intensywność
20 – 35 lekcji / tydzień),
ff indywidualne (intensywność
20 – 35 lekcji / tydzień),
ff kombinacja kursu
grupowego
i indywidualnego.

ff rodzina superior,
ff hotel.

CENY
od 4 699 PLN / tydzień
Podane ceny dotyczą jednej osoby.
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INLINGUA - SALZBURG, AUSTRIA
ff Wieloletnie doświadczenie w organizacji kursów dla menedżerów.
ff Znakomici lektorzy i szczegółowo opracowana metodyka.

O szkole InLingua
Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w organizacji kursów
dla dorosłych i menedżerów, zatrudnia znakomitych lektorów
i stosuje szczegółowo opracowaną metodykę. Szkoła Inlingua
prowadzi również naukę języków obcych, można zapoznać się
z niemieckojęzycznymi studentami. Siedziba Inlingua Salzburg
znajduje się w strefie dla pieszych w centrum miasta. Do dyspozycji
ma 5 sal wykładowych, świetlicę i bezpłatny dostęp do WiFi.

Salzburg
Salzburg leży na południowym zachodzie Austrii nad rzeką Salzach.
To przepiękne miasto historyczne, miejsce urodzenia Mozarta,
organizuje wiosną i jesienią festiwale muzyczne, pokazy sztuki
teatralnej i rozmaite wystawy w muzeach. Do głównych zabytków
należy dom rodzinny Mozarta, fort Hohensalzburg i katedra
św. Ruperta.

Kursy:

Zakwaterowanie:

ff grupowe (intensywność
15 – 25 lekcji / tydzień),
ff indywidualne (intensywność
20 – 30 lekcji / tydzień),
ff kombinacja kursu
grupowego
i indywidualnego.

ff rodzina,
ff pensjonat.

CENY
od 2 499 PLN / tydzień
Podane ceny dotyczą jednej osoby.
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WYJAZDOWE KURSY W CZECHACH
ENGLISH & WELLNESS WEEK

JAK WYGLĄDA ORGANIZACJA KURSU

Lokalizacja

ff 20 / 30 lekcji języka obcego według preferencji kursanta.

Cisza i spokój w otoczeniu przyrody, relaks i wykwalifikowani lektorzy.
To wszystko, czego trzeba, aby efektywnie poprawić znajomość
języka obcego.

ff Zajęcia zawsze dostosowane do potrzeb.

Intensywność

i życiu codziennym.
ff Z przyjemnością dostosujemy ofertę do Twoich oczekiwań
i potrzeb.
ff Kursy może być równiez zorganizowany w innym obiekcie
noclegowym.
ff Kursy są organizowane zgodnie z Twoim zapotrzebowaniem.
Minimalne liczba uczestników w grupie wynosi 5.

ff Połączenie języka biznesu i języka ogólnego.
ff Nastawienie na praktyczne wykorzystanie języka w pracy

20 – 30 lekcji w 4 – 5 dni pomoże Ci odświeżyć znajomość
języka angielskiego. Kurs może być dla Ciebie również motywacją
do dalszej pracy nad doskonaleniem sprawności językowej.

Świetna cena
W cenie pobytu w wakacyjnym resorcie oferujemy intensywny kurs
językowy pod okiem wykwalifikowanych lektorów.
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KURSY W OŚRODKU KATERINA
Cena obemuje:
ff intensywny kurs języka angielskiego,
ff 4 noclegi w pokoju dwuosobowym lub jednoosobowym Shiraz,
ff pełne wyżywienie (w poniedziałek od obiadu, w piątek

do obiadu),
ff nieograniczony dostęp do usług wellness/fitness,
ff możliwość wypożyczania sprzętu sportowego przez cały pobyt

– bez ograniczeń,
ff 2 x zajęcia rozciągające stretching,
ff transfer z miejscowości Počátky (ogrodzony parking) do ośrodka
i z powrotem,
ff 10% zniżki na wszystkie zabiegi, masaże (nie dotyczy pakietów
promocyjnych, polecanych kombinacji zabiegów i masaży
dla dwojga).
Więcej o ośrodku na www.katerinaresort.cz

CENY
Poniedziałek – piątek od 2 499 PLN
(30x 45 minut nauki)
Podane ceny dotyczą jednej osoby.
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KURSY W MAXMILIAN LIFESTYLE RESORT LOUCEN
Cena obejmuje:
ff intensywny kurs języka angielskiego,
ff 4 lub 3 noclegi w pokoju dwuosobowym lub jednoosobowym,
ff pełne wyżywienie,
ff nieograniczony dostęp do usług wellness,
ff bezpłatny wstęp do parku zamkowego z labiryntem i parkiem

linowym,
ff parking przy hotelu,
ff 10% zniżki na masaże,
ff zwiedzanie zamku w promocyjnej cenie.

Więcej o ośrodku na

www.maxmilianresort.cz

CENY
Czwartek – niedziela od 1 799 PLN
(20x 45 minut nauki)

Poniedziałek – piątek od 2 499 PLN
(30x 45 minut nauki)
Podane ceny dotyczą jednej osoby.
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TŁUMACZENIA
PISEMNE I USTNE
Nie wyprowadzimy Cię
W POLE naszymi tłumaczeniami.

TŁUMACZENIA PISEMNE I USTNE
JEDEN DOSTAWCA = PONAD 80 JĘZYKÓW
Oferujemy nie tylko naukę języków obych, ale także kompleksowe usługi tłumaczeniowe.

Szeroka oferta usług:
ff przekład tekstów ogólnych i specjalistycznych,
ff tłumaczenia przysięgłe,
ff korekty językowe,
ff transkrypcja tekstu (mówionego, zapis innego alfabetu w alfabecie łacińskim, napisy do filmów),
ff tryb normalny i ekspresowy,
ff tłumaczymy także między dwoma językami obcymi,
ff tłumaczenie ustne w razie potrzeby obejmuje także niezbędny sprzęt techniczny.

TŁUMACZYMY
ff teksty ogólne i specjalistyczne,
ff ulotki produktowe, instrukcje obsługi, dokumentacje,
ff materiały marketingowe, strony internetowe i inne,
ff wewnętrzne dokumenty firmowe,
ff tłumaczenia uwierzytelnione,
ff umowy, korespondencja handlowa, poświadczenia.

40

Nowoczesne technologie

Terminowość

Dzięki nowoczesnym technologiom do obróbki i formatowania
tekstu tłumaczenie zawsze dostarczamy w identycznej szacie
graficznej jak oryginał.

Gwarantujemy dotrzymanie terminu realizacji zlecenia.

SŁOWNIK TERMINÓW SZYTY NA MIARĘ
Słownik klienta zawiera terminologię stosowaną w danej w firmie (nazwy produktów, stanowisk, procesów itp.) jak również zwroty zalecane
i zabronione w przekładzie. Słownik uzupełniany jest na bieżąco, na podstawie wykonywanych tłumaczeń na rzecz konkretnego klienta.

CENA
Tłumaczenia na j. polski z ang., niem., fr., ros.
			40 PLN			

z innych języków
od 57 PLN

Tłumaczenia z j. polskiego na ang., niem., fr., ros.
			40 PLN			

na inne języki
od 57 PLN

tłumaczenie uwierzytelnione
dopłaty za tryb ekspresowy

do 24 godzin

od 55 PLN
do 48 godzin

Tłumaczenie ustne
blok - 4 godziny
			od 840 PLN
Cena tłumaczenia zawiera:
ff tłumaczenie wykonywane przez specjalistę z doświadczeniem

w danej dziedzinie,
ff korektę przez tłumacza wewnętrznego,
ff faktyczną kontrolę (spójność tłumaczenia, liczby itp.),
ff obróbkę techniczną na podstawie oryginału (w zależności od

typu przesłanego dokumentu).
Podane ceny tłumaczeń pisemnych za jedną stronę rozliczeniową
= 1 800 znaków ze spacjami. W przypadku współpracy ramowej
przygotujemy indywidualną wycenę.
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„

Tłumacz zawsze wybiera takie określenie, które w jego przekonaniu najbardziej pasuje
do kontekstu. W większości języków istnieje kilka synonimów przekładu danego
słowa, dlatego korzystamy z pamięci tłumaczeniowej i słowników terminologicznych
poszczególnych klientów. Dzięki temu mamy wiedzę o preferowanych określeniach,
jesteśmy w stanie zachować spójność tekstów i jednolitą terminologię.

Olga Kania

Product Specialist
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“

Z nami wypłyniesz
na SZEROKIE WODY.

PREMIUM LANGUAGE
CONSULTING

PREMIUM LANGUAGE CONSULTING
Language of Leadership

Public Speaking and Presenting

ff przemówienia motywacyjne,

ff konferencje międzynarodowe,

ff komunikacja kryzysowa,

ff imprezy firmowe,

ff mentoring i coaching.

ff prezentacje produktowe.

International Business Partners

In/Formal Networking

ff negocjacje handlowe,

ff VIP hospitality (np. golf, wyścigi konne),

ff spotkania międzynarodowe,

ff kolacje biznesowe,

ff zakupy i akwizycja.

ff nieformalne spotkania.

language Performance Feedback

Language Nuances

ff live coaching podczas spotkania
prezentacji,
ff analiza tekstu pisanego,
ff Zalecenia dotyczące dalszego rozwoju.

lub

ff precyzja wypowiedzi,
ff zwroty bezpośrednie i grzecznościowe,
ff różnice kulturowe w komunikacji.

Premium Language Consulting to nie nauka, lecz forma konsultacji i indywidualny mentoring
językowy dostosowany do potrzeb klienta. Specyfiką usługi jest wysoki profesjonalizm
mentorów, nacisk na realizację jakkolwiek wymagających oczekiwań klienta, elastyczność
czasowa i otwarte podejście.
Usługa oferowana w języku angielskim i niemieckim.

DO KOGO SKIEROWANA JEST USŁUGA

„
Magdalena Baracz
Course Manager
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Usługa ta przeznaczona jest przede wszystkim dla
kadry zarządzającej, oraz dyrektorów i menedżerów,
którzy nie mają czasu, a często również warunków do
regularnej nauki języka, lub mają, dobrą znajomość
języka, lecz potrzebują konsultacji specjalistycznych.

“

NASZE DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA
Dyrektor na Europę Środkową i Wschodnią w jednej
z największych firm browarniczych na świecie przygotował
się z nami do przemówień motywacyjnych adresowanych do
kierownictwa lokalnych jednostek w procesie restrukturyzacji
spółki. Przygotowanie obejmowało 12 półdniowych spotkań
z coachem językowym, podczas których przećwiczone
zostały konkretne wystąpienia z uwzględnieniem pracy
nad odpowiedziami na ewentualne reakcje publiczności.

Dyrektor
techniczny
międzynarodowego
koncernu
motoryzacyjnego przygotował się z nami do wygłoszenia
przemówienia z okazji wprowadzenia na rynek nowego modelu
samochodu, które wygłosił podczas Międzynarodowych
Targów Motoryzacyjnych w Genewie. Szkolenie obejmowało
dwa weekendowe spotkania z konsultantem, który ze względu
na rangę wydarzenia szczególny nacisk kładł na płynność
i elegancję wypowiedzi.

CENA
Standardowa cena:

60 minut

499 PLN

Bezpłatna konsultacja wstępna.

Cena konkretnej usługi jest ustalana indywidualnie,
a kalkulacja zależy od parametrów danej usługi
(tematyka, intensywność, lokalizacja, liczba godzin,
przygotowanie lektora itp
Z tego powodu dokładną cenę ustalamy w zależności
od typu i intensywności usługi. W przypadku
długoterminowej współpracy konsultacyjnej możemy
zaoferować specjalne warunki cenowe. Cena zawsze
obejmuje kompleksową usługę wraz z analizą potrzeb
klienta, uwzględnia czas i stopień trudności.
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Stale tworzymy dla Ciebie
COŚ NOWEGO.

NOWOŚCI

NIEZALEŻNY AUDYT, TESTY REKRUTACYJNE
ff Naszym klientom oferujemy niezależne testy dla pracowników i kandydatów.
ff Test składa się z testu pisemnego oraz rozmowy, w celu kompleksowej weryfikacji umiejętności
językowych, zarówno pasywnych, jak i aktywnych.
ff Wyniki odnoszone są do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, są także
uzupełniane komentarzami oraz zaleceniami na przyszłość.
ff Oferujemy szybkie, ekonomiczne i elastyczne rozwiązania.

NAUKA PRZEZ SKYPE
ff Jeśli jesteś osobą zajętą, lub często podróżujesz, chętnie przygotujemy dla Ciebie lekcje przez
Skype.
ff Jeśli spóźnisz się na zajęcia lub nie możesz w nich uczestniczyć, możesz je odrobić uczetnicząc
w lekcji przez Skype.
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MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY
ff Posiadamy certyfikat przygotowujący do egzaminu ESOL z University of Cambridge.
ff Oferujemy kursy przygotowujące do egzaminów, ogólnych, biznesowych oraz specjalistycznych np. FCE, CAE, CPE, IELTS, BEC,
TOLES (legal English).
ff Dodatkowo, pomagamy uczestnikom w organizacji wszelkich formalności potrzebnych do rejestracji na większość egzaminów
międzynarodowych.

95% KURSANTÓW OSIĄGNĘŁO SUKCES W 2018 ROKU
SKUTECZNIE BUDUJEMY MOTYWACJE
MIERZYMY POZIOM JĘZYKA ORAZ POSTĘPY

49

CROSS CULTURE TRAINING
ff Program omawia różnice między różnymi kulturami i narodami za granicą.
ff Kurs jest zawsze dostosowany do potrzeb klienta i ma na celu porównanie kultur, komunikacji, zwyczajów i środowiska danego kraju.
ff Ten typ kursu jest preferowany głównie przez firmy międzynarodowe oraz polskie firmy działające na rynkach zagranicznych.
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KONTAKT POLSKA
James Cook Languages Sp. z o.o.
Tel.: +48 22 856 74 07
E-mail: info@jcl.pl
NIP: 118-14-64-659
Web: www.jcl.pl
ADRES:
WARSZAWA
ul. Wilcza 31 lok. 5
00-544 Warszawa
Obserwuj nas w mediach społeczniościowych:

Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych błędów w druku.

KONTAKT - POZOSTAŁE LOKALIZACJE
NASZE BIURA
PRAGA
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1
BRNO
Jakubské náměstí 127/5
602 00 Brno
OSTRAWA
28. října 3346/91
702 00 Ostrava
HRADEC KRÁLOVÉ
S. K. Neumanna 14
500 02 Hradec Králové
PLZEŇ
Rooseveltova 10/9
301 00 Plzeň
MLADÁ BOLESLAV
Václavkova 1115
293 01 Mladá Boleslav
BRATYSŁAWA
Laurinská 18
811 01 Bratislava

Ponieważ dbamy o środowisko, wszystkie nasze katalogi drukowane są na papierze
certyfikowanym przez FSC (Forest Stewardship Council). Papier pochodzi z lasów,
które są zarządzane zgodnie z prawami społecznymi, ekologicznymi i gospodarczymi
oraz potrzebami obecnego pokolenia, bez wpływu na prawa przyszłych pokoleń.
Więcej informacji na temat certyfikacji FSC można znaleźć na stronie
http://www.czechfsc.cz.

jcl.pl
James Cook Languages Sp. z o.o.
ul. Wilcza 31 lok. 5
00-544 Warszawa

