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

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
BRITISH CENTRE jest Centrum Szkoleniowo–Egzaminacyjnym, które ma 25-letnie doświadczenie w
prowadzeniu i organizacji szkoleń językowych na potrzeby firm i instytucji na terenie całego kraju.
Wysoki poziom prowadzonych przez nas szkoleń zapewniamy dzięki stosowaniu najnowszych

metod i technik nauczania, w tym opartych na wykorzystaniu technik informatycznokomunikacyjnych. Dzięki temu nasze szkolenia są efektywne zarówno pod względem rezultatów
nauki, jak i nakładów finansowych i czasowych naszych Klientów.
Wysoką jakość prowadzonych szkoleń językowych potwierdzają listy referencyjne naszych
wieloletnich klientów - zarówno ﬁrm prywatnych, jak również instytucji administracji publicznej (do
wglądu na życzenie).
BRITISH CENTRE funkcjonuje w oparciu o wdrożony systemem zarządzania jakością, zgodny ze
standardami ISO 9001:2000, może poszczycić się dwukrotnie uzyskanym EuroCertyﬁkatem
Wiarygodności Firmy, trzykrotną nominacją w latach 2010, 2011, 2012, a w roku 2014 –
uzyskaniem Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego, tytułem SOLIDNA Marka i
Lider w Edukacji iwieloma innymi wyróżnieniami. BRITISH CENTRE było przez wiele lat
Partnerem najlepszej w Europie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jest członkiem
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej i Klubu 500Łódź.
BRITISH CENTRE zajmuje znakomite miejsca w ogólnopolskich rankingach ﬁrm szkoleniowych – np.
7. miejsce w Polsce w rankingu najlepszych ﬁrm szkoleniowych Gazety Finansowej w
2013, 2. Miejsce w rankingu szkół językowych portalu DLACZEGO w 2011, tytuł
NAJLEPSZA SZKOŁA JĘZYKOWA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2012 oraz nominacja do
tytułu BEST QUALITY 2015 w kategorii Usługi dla Biznesu.
Od lutego 2017r. usługi szkoleń językowych są certyﬁkowane przez DEKRA i spełniają
Standardy Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0).
BRITISH CENTRE prowadzi szkolenia językowe dla ﬁrm na wszystkich poziomach nauczania z
ję z yk ó w: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego,
włoskiego, szwedzkiego, chińskiego oraz języka polskiego dla cudzoziemców.
Od 2013 roku mamy również status Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Cambridge
Assessment English – najstarszych, najbardziej znanych i powszechnie na świecie uznawanych
egzaminów językowych takich jak B2 First, C1 Advanced czy C2 Proficiency
W ofercie BRITISH CENTRE znajdują się również usługi audytów językowych, sprawdzające
praktyczną znajomość języków obcych pracowników ﬁrm i instytucji zarówno w trakcie rekrutacji, jak i
w trakcie pracy (on going). Oferujemy również pomoc w przygotowaniu prezentacji i wystąpień
publicznych w językach obcych oraz sprawdzanie tłumaczeń dokonanych „siłami własnymi”.
Nasze zajęcia językowe są prowadzone zarówno w grupach kilkuosobowych, jak i indywidualnie - w
zależności od możliwości, potrzeb i preferencji naszych klientów. Lokalizacja i terminy zajęć są
dostosowane do życzeń klientów. Mogą one odbywać się w siedzibach ﬁrm na terenie całego kraju,
jak również w oddziałach BRITISH CENTRE w Łodzi (ul. Pomorska 140, al. T. Kościuszki 93) i w
Zgierzu.
Zajęcia poprzedzamy bezpłatnym badaniem potrzeb i poziomów językowych uczestników.
W oparciu o wcześniejsze ustalenia z naszymi klientami przygotowujemy programy szkoleniowe,
które obejmują szeroki zakres słownictwa ogólnego i zawodowego, m.in. dla handlowców,
księgowych, lekarzy czy prawników.
Nasze szkolenia językowe są prowadzone przez wykwaliﬁkowany i profesjonalny zespół lektorów, z
odpowiednim przygotowaniem metodycznym i doświadczeniem w nauczaniu zarówno młodzieży, jak
i dorosłych. Od 2005 r. możemy poszczycić się Akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty, co stanowi
gwarancję jakości procesu nauczania w naszej Szkole.
Uczymy w oparciu o metodę komunikatywną - Communicative Approach. Dzięki niej możliwe jest
równomierne rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych słuchacza:

mówienia, słuchania, pisania i czytania. Postępy uczestników szkoleń są na bieżąco
monitorowane przez lektora, który dostosowuje program szkolenia do potrzeb i możliwości
słuchaczy. Priorytetem naszych szkoleń językowych jest przygotowanie słuchacza do swobodnego i
bezstresowego posługiwania się językiem obcym.
W procesie dydaktycznym w BRITISH CENTRE wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia z zakresu
technik informatycznych, m.in. platforma e-learningowa. Kursy z dostępem do platformy elearningowej pomagają rozwijać umiejętności w oparciu o samodzielną pracę
w dowolnym miejscu i czasie. Dają także osobie uprawnionej w ﬁrmie możliwość do bieżącego
monitorowania postępów słuchaczy.
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
MPK.pdf UNIQA.pdf ŁARR.pdf DHL.pdf SAPA.pdf

Inne informacje
Certyﬁkat DEKRA - Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS
2.0)

