Avalon Agnieszka Miziołek
Dane identyfikacyjne
Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym

Avalon Szkoła Językowa

Forma prawna

osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą - małe przedsiębiorstwo

NIP

7151906222

REGON

362201241

814467225

Dane adresowe
Krakowskie Przedmieście 39
20-076 Lublin
województwo: lubelskie, powiat: Lublin

Dane kontaktowe
Email

info@avalon.lublin.pl

Telefon

Strona internetowa

www.avalon.lublin.pl

Fax

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

Doświadczenie w realizacji usług rozwojowych
Charakterystyka Szkoły
Szkoła Językowa Avalon to doświadczona, przyjazna i sprawdzona szkoła języków obcych
zlokalizowana w samym centrum Lublina, która bazując na ponad siedemnastu latach doświadczeń
wypracowała unikalny system nauczania. Avalon stara się dostosowywać do indywidualnych potrzeb
Kursanta. W Szkole prowadzone są kursy ogólne, jak również szereg zajęć specjalistycznych.
Skorzystać również można z lekcji indywidualnych, które mogą odbywać się w siedzibie Szkoły, za
pomocą Skype lub też w miejscu wyznaczonym przez Kursanta. Kursy, prowadzone na każdym
poziomie zaawansowania, dostosowane do wieku Kursanta – obejmują naukę języków: angielskiego,

niemieckiego, włoskiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego oraz polskiego dla
obcokrajowców. Wśród specjalistycznych kursów językowych znajdują się m.in. kursy biznesowe,
finansowe, techniczne, budowlane, medyczne i prawnicze.
Czynniki sukcesu
Sukces w nauczaniu Szkoła zawdzięcza kilku kluczowym czynnikom. Avalon zatrudnia wysoko
wykwaliﬁkowanych lektorów, absolwentów ﬁlologii, mających duże doświadczenie w nauczaniu
języków obcych na wszelkich poziomach zaawansowania. Avalon stosuje autorski system aktywizacji
mówienia, oparty na metodzie komunikatywnej, dzięki któremu kursanci komunikują się w języku
obcym na każdych zajęciach, bez względu na poziom zaawansowania. Nasza Szkoła kontroluje
postępy słuchaczy i motywuje ich do wytężonej pracy, słucha uważnie swoich klientów i stara się
dostosowywać do ich potrzeb. Wszystko to sprawia, że klient otrzymuje najwyższej jakości produkt
za przystępną cenę.
Etapy szkolenia
W celu zapewnienia naszym klientom pełnego komfortu i zadowolenia z nauki, nasze kursy językowe
składają się z kilku starannie dopracowanych etapów:
o Szczegółowa analiza potrzeb językowych klienta
o Wyznaczenie lektorów oraz opracowanie grafiku zajęć
o Regularne monitorowanie przebiegu nauki oraz efektów kształcenia
o Przeprowadzanie okresowych testów kontrolnych oraz testu końcowego
o Szczegółowe raporty postępów po zakończeniu programu
Skany dokumentów potwierdzających doświadczenie podmiotu
Referencje_Acton.pdf Referencje_szkoła.pdf Referencje_2.pdf Referencje_3.pdf Referencje_4.pdf

Inne informacje
Zaufali nam, m.in.:
1. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
2. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
3. Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach
5. Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach
6. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w
Bychawie
7. eLeader Sp. z o.o.
8. Kaufland
9. In Temporis Polska Sp. z o. o.
10. STRABAG SE
11. Acton Training Centre Sp. z o. o.
12. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce
13. BLOCK a.s., Praha
14. Szkoła Podstawowa nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie
15. Ursus S.A.

