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KOMPLEKSOWA OFERTA KURSÓW 

DLA EKSPATÓW I ICH RODZIN! 
Dopasujemy do potrzeb Państwa: typ kursu Oęzyk ogólny, specjalistyczny: biznesowy, 

dyplomatyczny), liczbę lekcji, czas i miejsce. 

Zapewnimy profesjonalnych, doświadczonych lektorów, którzy stworzą kameralną, 

przyjazną atmosferę współpracy. 

SURVIVAL Z JĘZYKIEM POLSKIM 

Tydzień adaptacyjny z językiem i kulturą polską. 

Państwa pracownicy właśnie zostali relokowani do Polski i 

potrzebują nowych umiejętności językowych, aby odnaleźć się 

w nowym środowisku kulturowym i poczuć się komfortowo w 

swoim miejscu pracy? 

Zapraszamy do naszej szkoły na krótki kurs Survival z 

językiem polskim. 

Przez tydzień nauczymy podstawowych zwrotów i dodamy 

odwagi w pierwszych próbach mówienia po polsku. Podczas 

tego krótkiego kursu wskażemy miejsca, które warto znać w 

Krakowie, żeby łatwiej i bezpieczniej zorganizować swój pobyt. 

Pokażemy najważniejsze zabytki Krakowa i zaprowadzimy do 

miejsc, gdzie można odkryć polską kuchnię. Zapewnimy 

kontakt z kulturą polską podczas dodatkowych warsztatów 

tematycznych. 

REGULARNE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO 

Kursy indywidualne 

dla pracowników 

Cykl zajęć dostosowany do preferencji i możliwości kursanta. 

Dopasowany do godzin pracy z opcją kursu on-line (Skype, 

Webex, Zoom), która zapewni regularną naukę języka polskiego, 

nawet podczas podróży służbowych. Kurs zapewnia szybką i 

efektywną naukę języka polskiego. 

Oferta obejmuje cykl spotkań z pracownikami. Jest to najlepszy 

sposób uczenia się, uwzględniający indywidualne możliwości i 

predyspozycje w zakresie nauki języków obcych. 

dla partnerów pracowników 

Pozwala na aktywne wykorzystanie wolnego czasu, szczególnie 

w godzinach porannych i południowych. 

Kurs zapewnia ciekawe zajęcia językowe połączone z 

odkrywaniem Krakowa, poprzez ćwiczenia w terenie 

uwzględniające rzeczywiste sytuacje życiowe. Pomaga pokonać 

barierę językową oraz wzmacnia naukę metodą naturalną. 

Na prośbę naszych kursantów możemy połączyć naukę języka z 

ich pasją i zorganizować warsztaty nakierowane na ich 

zainteresowania np. warsztaty kulinarne, krawieckie czy 

florystyczne. 

dla dzieci ON LINE 

Zajęcia w tej grupie wiekowej to przede wszystkim fantastyczna 

zabawa z językiem polskim, która pomaga w kontaktach z 

rówieśnikami i ułatwia nawiązywanie nowych przyjaźni. 

Zapewniamy mnóstwo zabawy z elementami śpiewu, tańca i 

rysunku. Nasi lektorzy pomagają stawiać „pierwsze kroki" w 

nauce języka polskiego oraz doskonalą dotychczas zdobyte 

przez dzieci umiejętności. Wspierają w pokonywaniu barier 

językowych, zapewniają wiele uśmiechu i radości, tak aby 

nauka była przyjemnością! 

Kursy w mini grupach 

Możliwość zorganizowania kursu w miejscu pracy lub w 

siedzibie szkoły Dialog, w zależności od preferencji. Zajęcia 

mogą być prowadzone w mini grupach (max. 3 osoby), lub w 

większych grupach (ilość do uzgodnienia). 

W programie między innymi: przygotowanie do formułowania 

celów i oceny okresowej,językowy savoir-vivre w oficjalnych 

sytuacjach, prezentacje i przemówienia. 

Zajęcia nakierowane na prowadzenie konwersacji w języku 

polskim. W planie kursu - poszerzanie słownictwa z życia 

codziennego a także języka biznesowego (wg potrzeb). Kurs 

wspiera integrację wśród pracowników i pomaga im odnaleźć 

się nie tylko w nowym miejscu zamieszkania, ale i w nowym 

środowisku pracy. 

Zajęcia w większych grupach prowadzone są wymiennie przez 

dwóch wykładowców. 

- tel. +48 607 736 610 biuro@dialogschool.pl 

Wybierz miejsce kursu: Nasi studenci mogą: 

.T. w firmie, 

Awdomu, 

In w szkole „Dialog" przy al. płk. Wł. Beli ny-Prażmowskiego 27 /3 

Zapraszamy na spotkanie w celu omówienia szczegółów. 

Q uczestniczyć w warsztatach tematycznych i tandemach 

językowych, 

� przyjść na konsultacje z lektorem w naszej szkole, 

!J wypożyczyć książki i filmy. 

Dostosowujemy ofertę do Państwa potrzeb, oferując atrakcyjne rabaty na poczet długoterminowej współpracy. 
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Skontaktuj się z nami: 

llln al. Wł. Bel iny-Prażmowskiego 27 /3, Kraków 

� +48 607 736 610 

t8I biuro@dialogschool.pl 

https://www.instagram.com/dialogschoolofpolish/
https://www.facebook.com/DialogSchoolofPolish/



