
KURS

POLSKIEGO

FORMUŁA

BUSINESS

WOW

BUDUJ WARTOŚĆ PRACOWNIKA CUDZOZIEMCA

obserwuj nas: www.linguastricte.pl

tel. 531 767 296

kontakt@linguastricte.pl

PROJEKT JĘZYKOWY

2020/2021

http://linguastricte.pl/jezyk-polski-dla-obcokrajowcow/
https://www.facebook.com/courses.expats.services/
https://www.linkedin.com/company/26505028
http://www.linguastricte.pl/


Szanowni Państwo,

LINGUA STRICTE specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń

z języka polskiego dla cudzoziemców. Naszymi uczniami

są cudzoziemcy - pracownicy produkcji oraz ekspaci,

oddelegowani w obrębie korporacji do oddziału w Polsce.

Pomagamy
√ osiągnąć jasny przepływ informacji

√ budować relacje ze współpracownikami oraz klientami
√ doskonalić komunikację, by wyniki pracy przyniosły większe zyski

Zapobiegamy
√ nieporozumieniom kulturowym

√ nieskutecznemu wykonywaniu obowiązków z powodu
niezrozumienia kluczowych kwestii w trakcie pracy

Szkoła Językowa Lingua Stricte zaprasza Państwa do współpracy w ramach
projektu KURS POLSKIEGO FORMUŁA BUSINESS WOW. Założeniem projektu jest
dostarczenie pracownikom cudzoziemcom zatrudnionym na produkcji możliwości
rozwoju językowego poprzez naukę polskiego komunikacyjnego oraz polskiego
technicznego. Cały projekt ma na celu stworzenie jasnego przepływu informacji w
trakcie pracy, a tym samym bezproblemowego wyrobienia normy na linii
produkcyjnej.  

Do każdego zleconego kursu podchodzimy w sposób indywidualny, przygotowując
szkolenie skrupulatnie i planując właściwą strategię działania. Wyróżnia nas to, że
zawsze działamy zgodnie z planem i realizujemy wszystkie założenia, które wraz z
klientem ustalamy na początku współpracy.

W razie pytań, pozostaję do dyspozycji,
                                                                                     Dyrektor Paulina Nawrocka

Tel. 531 –767- 296; 
kontakt@linguastricte.pl

www.linguastricte.pl



Nasz KURS POLSKIEGO FORMULA BUSINESS WOW
dzielimy na etapy

Analizujemy profile uczestników, 
przeprowadzamy ewaluację wstępną– sprawdzamy z jaką

wiedzą, umiejętnościami uczestnicy rozpoczynają szkolenie. Jeśli
zachodzi potrzeba - dzielimy pracowników na grupy.

Przygotowujemy program zajęć zgodnie z ustaleniami. W
trakcie szkolenia ćwiczymy wszystkie sprawności językowe. 

Przez cały okres trwania kursu, co kwartał przeprowadzamy ocenę
postępów, jakich dokonali słuchacze. W tym celu przeprowadzamy

ewaluację– sprawdzamy, jakie umiejętności zostały
nabyte/udoskonalone od początku trwania kursu. 

Etapy kursu

Rozmowa z organizatorem kursu oraz szefem produkcji.
Określamy cele, tak, by jak najlepiej dopasować rodzaj kursu do

bieżących potrzeb firmy. 

zakres oferowanych przez nas szkoleń zawiera:

Doskonalenie sprawności językowych
 (czytanie, pisanie, rozumienie  mówienie)

Nauka gramatyka oraz słownictwa

Pracownikom produkcji proponujemy kursy polskiego,
które obejmują:

polski ogólny

polski branżowy
praca na materiałach autentycznych

instrukcje obsługi maszyn/opisy maszyn, DTR
pozostała dokumentacja techniczna

raportowanie



Aby Nasze kursy były w pełni wartościowe i przydatne
zarówno dla uczestników, jak i kierownictwa

oprócz kursu języka polskiego ogólnego oraz technicznego

przeprowadzamy:

warsztaty społeczno - prawne 

warsztaty " jak poradzić sobie z szokiem kulturowym"

m.in. jak odnaleźć się w społeczeństwie, służba zdrowia, mieszkanie, integracja
 z Polakami 

kurs przygotowujący do egzaminu  ceryfikatowego

Serdecznie zapraszam do kontaktu. Omówimy Państwa bieżące
potrzeby, problemy, elementy kursu oraz cały jego przebieg. 

Z wyrazami szacunku,
Paulina Nawrocka

Dyrektor Zarządzający 
Lingua Stricte
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Jako potwierdzenie naszych działań poniżej referencje

jednej z firm produkcyjnych, w której prowadzimy kurs

polskiego dla pracowników z Ukrainy.


