
JĘZYK POLSKI
DLA OBCOKRAJOWCÓW
Oferta organizacji zajęć językowych 
dla firm i instytucji
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Into Language powstało zarówno z miłości do języka polskiego
jak i empatii z tymi, którzy przylatują do naszego kraju i wiążą 
z nim swoją przyszłość. Wierzymy, że znajomość języka
polskiego jest w stanie pomóc im w życiu zawodowym 
i społecznym.  

Naszym celem jest nie tylko nauczanie języka poprzez
dostarczenie najwyższej jakości zajęć, ale też kompleksowe
wsparcie firmy (działu HR) w organizacji takich zajęć dla swoich
pracowników. 

Wszyscy nasi lektorzy mają ukończoną specjalizację
glottodydaktyczną, która daje uprawnienia i przygotowuje do
nauczania języka polskiego jako obcego. 

Znajomość języka polskiego i uzyskana dzięki temu większa pewność siebie
pracowników wpływa na:

PO CO UCZYĆ, CZYLI KORZYŚCI DLA FIRM

W ostatnich trzech latach łącznie zrealizowaliśmy 3150 godzin lekcyjnych w ramach 
65 kursów języka polskiego jako obcego, dla pracowników takich firm jak:

krótszy czas przystosowania się nowo przybyłych
pracowników do pracy w nowym środowisku,
wyższą wydajność pracy, dzięki większej
satysfakcji i zaangażowaniu pracowników,
bardziej efektywną współpracę w
miedzynarodowych zespołach dzięki poprawionej
komunikacji, 
wyższą retencję pracowników w firmie

KIM JESTEŚMY?

Marlena Nitecka
Lektor języka polskiego, 

właściciel szkoły
Into Language



Audyt językowy - ustalenie potrzeb szkoleniowych
Określamy poziom językowy pracowników i tworzymy grupy szkoleniowe przed
rozpoczęciem kursu językowego za pomocą ankiet, testów i rozmów. Określamy cel
kursu.

Lekcja próbna - ocena jakości naszych zajęć
Umożliwiamy ocenę naszego podejścia i jakości zajęć poprzez organizację
indywidualnej lub grupowej lekcji próbnej. 

Plan zajęć - optymalizacja czasu 
Tworzymy i "nadzorujemy" optymalny grafik zajęć w kalendarzu 
Google dla wszystkich uczestników (otwarty dostęp dla HR).

Zajęcia językowe  
Dopasowujemy kursy językowe do profilu i charakteru firmy. 
Studenci otrzymują dostęp do platformy e-learningowej.

Ewaluacja
Oceniamy postępy w nauce za pomocą testów.
Badamy satysfakcję z zajęć za pomocą anonimowych ankiet.
Tworzymy raporty frekwencji (na życzenie).

W odpowiedzi na zmiany w funkcjonowaniu firm związane z pandemią,
wprowadziliśmy do naszej oferty interaktywne zajęcia zdalne. Do prowadzenia
efektywnych lekcji online wykorzystujemy, między innymi, dedykowaną platformę 
do nauki języka polskiego Glossa, narzędzia Google Suite i wirtualne tablice (Miro)

CO OFERUJEMY?
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JAK ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA?

Kurs dla 
początkujących

Zajęcia
konwersacyjne

Przygotowanie
do certyfikacji

Kursy
tematyczne

Indywidualne i grupowe zajęcia z języka polskiego na każdym poziomie językowym.
Najczęściej realizowane formaty zajęć to:

Podstawy języka
polskiego dla nowo
przybyłych
pracowników

Zwiększanie
pewności siebie 
w operowaniu
językiem polskim

Dla studentów
planujących
uzyskać polskie
obywatelstwo

Polski w biznesie,
Życie rodzinne,
Wprowadzenie do
kultury polskiej.



DLACZEGO WARTO NAS WYBRAĆ

Elastyczność w tworzeniu planu zajęć i szybkość działania - sprawnie reagujemy na
zmiany, które mogą wyniknąć w trakcie współpracy.
Tematyka i cele zajęć są maksymalnie dopasowane do potrzeb studenta i specyfiki
firmy.
Koncentrujemy się na nauce wymowy i konwersacji z wykorzystaniem codziennego
języka polskiego. 
Wprowadzamy studentów w aspekty polskiej kultury i specyfiki kraju, dzięki czemu
czują się lepiej w pracy. 
Wszystkie zajęcia prowadzone są w przyjaznej, swobodnej atmosferze z
wykorzystaniem najlepszych podręczników i materiałów interaktywnych.
Darmowy dojazd do firmy w obrębie 20 km (po zniesieniu pandemii).

Na zajęciach używamy przede
wszystkim języka docelowego.

Dysponujemy szeroką
kadrą doświadczonych

lektorów.

Mamy ponad 10-letnie
doświadczenie w prowadzeniu

zajęć w firmach.

7 101
język lektorów lat

Oferujemy zajęcia w małych
grupach, które pozwalają

zachować wysoką jakość. 

Cieszymy się wieloletnią
współpracą - z jednym z

klientów jesteśmy już
ponad 8 lat.

Zapewniamy wysoki
poziom satysfakcji

studentów z
prowadzonych zajęć.

8 4.93-4
osoby lat ocena na 5

DODATKOWO:



CENNIK

Szczegółowa oferta zajęć, wraz z wyceną, jest zawsze indywidualnie
dopasowywana do potrzeb firmy oraz preferowanego przez klienta
sposobu rozliczania.  

1

3-4 Lekcja  grupowa, 3-4 osoby (60 minut)
140 PLN brutto

Lekcja indywidualna (60 minut)
100 PLN brutto

FORMY WSPÓŁPRACY

Kurs językowy 

Kurs jednorazowy o
ustalonej z góry liczbie
spotkań, dedykowany
określonej grupie
studentów.

50 spotkań x 90 min / 2 x
tyg.

Pakiety zajęć

Pakiet zajęć językowych
(10, 20, 30 lekcji)
z możliwością odnawiania 
i kontynuowania nauki,
dla tej samej grupy
studentów. 

30 spotkań x 60 min / 2 x
tyg.

Stała współpraca

Zajęcia indywidualne i/lub
grupowe z nieustaloną z
góry liczbą godzin.
Możliwość zakończenia
nauki z miesięcznym
okresem wypowiedzenia.

60 min / 2 x tyg.

Poniższe przykłady opisują formy w jakich obecnie współpracujemy z firmami,
dopasowane do celów firmy i preferencji studentów.

Najbardziej optymalną formę współpracy ustalamy wspólnie podczas spotkania,
po audycie językowym.

Nasza bazowa stawka za godzine lekcyjną:



"We would like to recommend Into Language school as a trusted partner of building
language capabilities among students of different language level. Service provided has met
our expectations and feedback from students is always positive."

"Zdecydowanie rekomendujemy współpracę z firmą Into Language ze względu na jakość
prowadzonych usług i profesjonalizm lektorów. Osoby uczestniczące w zajęciach robią bardzo
widoczne postępy w nauce oraz są zadowolone z formy i sposobu prowadzenia zajęć. Lektorzy
wykorzystują ciekawe i różnorodne materiały dydaktyczne. My, jako firma zauważamy, także
wzrost kompetencji w zakresie znajomosci języka polskiego."

Pełna wersja referencji dostępna na życzenie

Dorota Bogowicz, 
Learning & Development Manager
PwC Polska

Katarzyna Dragankiewicz
Head of Employer Branding
GetResponse

CO MÓWIĄ O NAS KLIENCI?

Anna Brzezinska
Talent Manager 
Spartez

"Jesteśmy usatysfakcjonowani zajęciami językowymi organizowanymi przez Into Language ze
względu na doświadczony i merytorycznie przygotowanych zespół lektorów, którzy aktywnie
reagują na potrzeby naszych pracowników oraz wysoki poziom prowadzonych zajęć. Cenimy
również gotowość w dostosowaniu się do naszych możliwości czasowych. [...]"

Zadowolenie naszych klientów jest dla nas równie ważne jak satysfakcja naszych
studentów. Dlatego też cieszą nas pozytywne opinie, takie jak te poniżej:



Learning Polish can be like narobić bigosu, but the teachers at Into
Language mówią prosto z mostu and if you robisz dobrą minę do złej gry
and szukasz dziury w całym, you will for sure get your gruszki na wierzbie i
śliwki na sośnie.

Tiago Menezes 
Portugalia

Nazeen Koonda-
Masood
Indie

I am learning  with Marlena for the last couple of months and I must say I
have learnt a lot! She is friendly, very patient, replies to a lot of my random
queries and has a great teaching methodology. She encourages us to do a
lot of extra research and sends us lots of assignments that help us brush up
our skills.

CO MÓWIĄ O NAS STUDENCI?

Anna Grace Ward
Stany Zjednoczone

I'm learning  with Into Language, and I love it! Since my job requires travel
and a lot of my time, our classes have been very flexible both in scheduling
and learning pace. I can see myself improving every day, and Teacher keeps
my study interesting with lots of activities and challenges. Can't
recommend it enough!

Galyna Bulatova
Ukraina

Uczę się polskiego z Into Language od grudnia 2015 roku i mogę z
pewnością powiedzieć, że już wyraźnie widać mój progres za ten czas.
Dzięki zajęciom zdałam egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako
obcego na poziomie B2 z wynikiem 91,2%. Mimo, że jestem już na
wyższym poziomie, Marlena zawsze ma coś zaawansowanego dla mnie, a
więc lekcje z nią nigdy nie są nudne lub monotonne. Serdecznie polecam.

Sprawdź inne oceny od studentów na naszym profilu na Facebook'u!

I've enjoed evey lesson. The teacher is amazing , creative and supportive. 
I totally recommend this school.

tel.: +48 512 224 737

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

E-mail: marlena@intolanguage.pl
Strona: www.intolanguage.pl 

FB: www.facebook.com/intolanguage/

Mariam Al-Hasan
Syria

https://www.facebook.com/pg/intolanguage/reviews/
http://www.intolanguage.pl/
http://www.intolanguage.pl/
http://www.facebook.com/intolanguage/

