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Pozostałe informacje
Rodzaje usług świadczonych przez podmiot, na które można uzyskać dofinansowanie:
Usługa szkoleniowa

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
LINGUALAND to lider na rynku usług językowych w Krakowie. Jako największa lokalna szkoła, od 2002
roku prowadzimy kursy otwarte oraz szkolenia zamknięte skierowane do szerokiego grona osób
dorosłych.
W ramach kursów otwartych dla Klientów indywidualnych prowadzimy kursy z 9 języków:
angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego, szwedzkiego,
norweskiego i polskiego dla obcokrajowców. Zapewniamy kompleksową edukację językową na
wszystkich poziomach w skali CEFR Rady Europy, od A1 (poziom podstawowy) do C2 (poziom
biegłości). Obok kursów języka ogólnego i kursów egzaminacyjnych, prowadzimy kursy proﬁlowane,

których program i tematyka dostosowane są do współczesnych wymagań osób uczących się oraz
do trendów na rynku pracy. W naszej ofercie znajdują się kursy niemieckiego w biznesie, szwedzki w
pracy, czy kursy konwersacyjne o proﬁlu biznesowym. Tworzymy te propozycje z myślą o tych, którzy
posługują się na co dzień językiem biznesu, jak również o tych którzy chcą podnieść swoje
kwaliﬁkacje zawodowe. Natomiast osobom szukającym bardziej spersonalizowanego podejścia
polecamy kursy indywidualne.
W Lingualand funkcjonuje odrębny dział szkoleń zamkniętych realizowanych na zamówienie małych i
średnich ﬁrm, międzynarodowych korporacji, oraz instytucji. Specjalizujemy się w tworzeniu
programów na zamówienie klienta opracowanych o wnikliwą analizę potrzeb szkoleniowych danej
grupy odbiorców. Flagowym produktem dla biznesu są szkolenia modułowe SMART4Business, gdzie
każdy moduł skupia się na umiejętnościach z wąskiego obszaru, co pozwala na szybkie nabycie
konkretnych umiejętności potrzebnych w pracy. Nasze szkolenia przygotowane dla Klientów
biznesowych nie tylko rozwijają sprawności czysto językowe, ale stanowią także trening umiejętności
miękkich. Ponadto zespół Lingualand posiada doświadczenie jako podwykonawca w realizacji
szkoleń w ramach EFS (MAEŚ, ENION, Neostrain).
Zatrudniamy zespół wysoko wykwaliﬁkowanych lektorów- ﬁlologów oraz native speakerów z
uprawnieniami do nauczania swojego języka ojczystego jako obcego. Kadra posiada wysokie
kwaliﬁkacje i szerokie, wieloletnie doświadczenie, a każdy z lektorów jest zobligowany do ciągłego
podnoszenia swoich umiejętności na zewnętrznych warsztatach i konferencjach metodycznych oraz
do udziału w naszym wewnętrznym programie szkoleniowym, co gwarantuje skuteczne nauczanie z
wykorzystaniem nowych trendów i metod.
Wszystkie kursy w Lingualand objęte są wsparciem i nadzorem dyrektora metodycznego, a praca
lektorów podlega regularnym hospitacjom. Linie programowe kursów opracowane przez Lingualand
są zgodne z Common European Framework of Reference (CEFR) Rady Europy, dzięki czemu
uczestnicy naszych kursów są przygotowani do zdobycia certyﬁkatu językowego potwierdzającego
kwalifikacje. Lingualand opracowuje własne programy nauczania stworzone przez dział metodyczny.
Siedziba Lingualand mieści się w centrum Krakowa przy ul. Karmelickiej – do dyspozycji uczestników
kursów jest 30 sal szkoleniowych wyposażonych w sprzęt multimedialny, w tym 4 pracownie
komputerowe. Nowoczesne zaplecze dydaktyczne umożliwia realizację szkoleń w komfortowych
warunkach z wykorzystaniem nowych technologii.
W Lingualand funkcjonuje system badania jakości usług i zadowolenia Klienta – dotyczy on nie tylko
nauczania, ale także standardów obsługi. W każdym semestrze Słuchacze oceniają nas w
anonimowych ankietach. Wnikliwa analiza wyników i plany doskonalenia opracowywane w oparciu o
badania jakości pozwalają nam lepiej spełniać oczekiwania uczących się. Lingualand gwarantuje też
dobrą organizację kursów oraz przejrzystą politykę wobec Klienta na każdym etapie tworzenia i
realizacji usługi szkoleniowej.
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Inne informacje

Lingualand posiada znak jakości TGLS Quality Alliance oraz jest partnerem British Council w
przygotowaniu kandydatów do egzaminów Cambridge ESOL, ośrodkiem egzaminacyjnym TELC,
licencjonowanym Centrum Egzaminów z języka szwedzkiego Swedex, centrum egzaminacyjnym
Pearson PTE, centrum egzaminów biznesowych LCCI, IQ, Ośrodkiem Egzaminacyjnym TGLS – co
stanowi potwierdzenie, że nasze programy spełniają wysokie międzynarodowe standardy. Jako
instytucja
szkoleniowa
przeprowadzająca
certyﬁkowane
egzaminy
posiadamy
kadrę
licencjonowanych egzaminatorów.

