Jesteśmy szkołą językową, skupiającą się głównie
na nauczaniu języka polskiego jako obcego.
Oferta naszych kursów kierowana jest do
obcokrajowców podejmujących pracę w Polsce. Dzięki
wieloletniemu doświadczeniu w nauczaniu
cudzoziemców, w szczególności pracowników
największych firm, instytucji i placówek
dyplomatycznych w kraju, oferujemy profesjonalne
szkolenia językowe na najwyższym poziomie,
dostosowane do potrzeb, poziomu zaawansowania oraz
harmonogramu pracy naszych klientów.

Proponujemy kompleksowe kursy językowe: indywidualne i grupowe, z dojazdem na
terenie Warszawy, w siedzibie firm (in-company trainings) lub w wybranym przez kursanta
miejscu, jak również kursy online przez Skype lub Zoom. Istnieje także możliwość
przeprowadzenia lekcji w biurze przy ul. Krakowskie Przedmieście 79 w centrum Warszawy.
Opracowujemy spersonalizowane kursy i programy nauczania. Jesteśmy otwarci na
potrzeby i pomysły naszych uczniów. Dlatego uwzględniamy możliwość modyfikacji kursu w
dowolnym momencie.
Klientom korporacyjnym, niezależnie od profilu działalności, zapewniamy wsparcie w
planowaniu organizacji kursów oraz właściwą opiekę metodyczną.
Znajdujemy optymalne rozwiązania zarówno w kwestii organizowania i prowadzenia
szkoleń, jak i najlepsze metody i materiały do nauki i doskonalenia umiejętności językowych.
Cechuje nas również elastyczność, dlatego dostosujemy się do Państwa potrzeb w zakresie
harmonogramu zajęć i ich intensywności. Ustalamy dogodny dla uczniów grafik spotkań.
Monitorujemy proces nauki. W tym celu sporządzamy raporty frekwencji oraz postępów i
satysfakcji uczniów.
By zapewnić jak najlepszą jakość nauczania, staramy się dobierać odpowiednie materiały
dydaktyczne oraz techniki prowadzenia zajęć.
Nasza kadra lektorska składa się z wykwalifikowanych, doświadczonych i co najważniejsze
pełnych pasji lektorów.
Cenimy sobie profesjonalne podejście, swobodę i przyjemny proces przyswajania języka.

Cennik kursów:

Język polski ogólny:

60 min – 90 PLN/ 23 EUR/ 30 USD (online) | 100 PLN/ 25 EUR/ 34 USD (w firmie)
90 min – 110 PLN/ 28 EUR/ 37 USD (online) | 130 PLN/ 33 EUR/ 44 USD (w firmie)

Język polski biznesowy:

60 min – 100 PLN/ 25 EUR/ 34 USD (online) | 110 PLN/ 28 EUR/ 37 USD (w firmie)
90 min – 120 PLN/ 30 EUR/ 40 USD (online) | 140 PLN/ 35 EUR/ 47 USD (w firmie)

Zapraszamy do współpracy!

J&J Language School
For professionals. With professionals.

Kontakt:
tel: 781 933 964 lub 796 080 063
e-mail: jjlanguageschool@gmail.com
www.jjlanguageschool.com

