CLAN CITY Diana Kubica
Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym

CLAN CITY Diana Kubica

Forma prawna

osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą - małe przedsiębiorstwo

NIP

6482285670

REGON

241307513

666 340 265

Dane adresowe
Sądowa 4/1
41-800 Zabrze
województwo: śląskie, powiat: Zabrze

Dane kontaktowe
Email

biuro@clancity.pl

Telefon

Strona internetowa

www.clancity.pl

Fax

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

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Jesteśmy ﬁrmą edukacyjną specjalizującą się w nauczaniu języka angielskiego
istniejącą od 2000 roku. Szkolimy z zakresu języka angielskiego dzieci, młodzież oraz dorosłych.
Dbamy o efektywność nauki oraz wspieramy nauczanie nowoczesnymi rozwiązaniami (np. używając
platform on-line).Na bieżąco prowadzimy badania nad motywacją i jej wpływem na efektywnością
uczenia się, co bezpośrednio wpływa na jakość naszych kursów. Dzięki temu też działa u nas wiele
systemów motywacyjnych - od zabaw opartych na grywalizacji, poprzez rozwijanie talentów na
zajęciach dodatkowych, skończywszy na precyzyjnych systemach zaliczeń i wdrożeniu egzaminów
językowych.Najważniejszym elementem kursu językowego jest KOMUNIKACJA, której nie da się

zastąpić podręcznikami i aplikacjami. Co więcej, w trakcie kursów oferujemy wielokrotne zajęcia z
native speakerem.
Przez lata powstało u nas mnóstwo materiałów dydaktycznych i szkoleń dla lektorów. Owocem tych
działań są stosowane w całej Polsce metody nauczania Teddy Eddie oraz Savvy Ed. Co więcej,
wprowadziliśmy innowacyjnym kurs dla dorosłych CITY LIFE łączący spotkania grupowe jak i
indywidualne. Na bieżąco analizujemy i usprawniamy nasze metody nauczania w CBiREJ- Centrum
Badań i Rozwoju Edukacji Językowej. Stawiamy tylko na skuteczne rozwiązania i wysokie efekty
nauki!
W 2016 roku otrzymaliśmy status Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego Cambridge
English. Nie ma w tym ani odrobiny przypadku, bo już kilka lat wcześniej odkryliśmy jak egzaminy
bardzo wspierają efektywność nauki i jak potrzebne są uznane certyﬁkaty potwierdzające poziom
znajomości języka w szkole i pracy.
Posiadamy znak jakości TGLS Quality Alliance potwierdzający świadczenie usług edukacyjnych
według najwyższych standardów.
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
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Inne informacje
Certyfikat w załączeniu - Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge English

