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MISJA 

Misją naszej  Szkoły jest rzetelne i profesjonalne kształcenie językowe specjalistyczne i ogólne 

Słuchaczy na poziomach A1-C2 przy wykorzystaniu różnorodnych form nauczania, w sposób 

odpowiadający nowoczesnym standardom edukacyjnym oraz zachodnim modelom kształcenia. 

Nadrzędnym celem jest podniesienie kompetencji zawodowych, pewności siebie, wyzbycie się wstydu 

związanego z używaniem języka angielskiego wśród społeczeństwa. Promując wielojęzyczność i 

międzykulturowość dajemy możliwość mobilności zawodowej  i kontynuowania samokształcenia przez 

całe życie stabilizując. Naszą główną ideą jest  „Traktuj język jako pomocne , przyjazne narzędzie, a 

nie jako przedmiot szkolny i zło konieczne”. 

Uczymy języka, który oparty jest w pełni na zgłębianiu problematyki zagadnienia w pragmatyczny 

sposób. Dodatkowo, kształtujemy inteligencję psycho-społeczną, rozwijamy  i wzmacniamy  w 

Słuchaczu pozytywne cechy jego osobowości, co prowadzi do budowania pewności siebie. 

Uświadamiamy, że nauka to nie tylko książki ale przede wszystkim umiejętność pozwalająca nam na 

czerpanie w pełni z otaczającego nas świata i jego rozumienie i świetna zabawa. Uczymy otwartości nie 

tylko na potrzeby drugiego człowieka  ale również na  cały świat. Misją naszej Szkoły jest nauka języka 

angielskiego, który pozwala na chłonięcie świata prywatnego i zawodowego w pełni, z wszystkich 

dostępnych źródeł. U nas nauka języka angielskiego, jako niezbędnej kompetencji przyszłości to: 

sprytna analiza, spontaniczność, emocje, to wspaniały sposób komunikacji międzyludzkiej i realizacji 

celów. 

Dodatkowo, wierzymy, iż pełne zrozumienie drugiego człowieka - Słuchacza, jego potrzeb, problemów, 

wstydów i zapewnienie otwartej, wolnej od podtekstów i ograniczeń komunikacji prowadzi do wzrostu 

łatwości użycia wiedzy. Toteż, przy utrzymaniu pełnego profesjonalizmu usługi, wierzymy, iż tylko 

całkowity komfort Słuchacza i jego pewność siebie na zajęciach procentuje w rzeczywistości, a słuchacz 

adaptuje się naturalnie szybciej w anglojęzycznym otoczeniu.  

 

 

WIZJA 

Wizją naszej Szkoły językowej TUTORnaASAP jest stworzenie systemu edukacji lingwistycznej na 

miarę XXI wieku i kompleksowe przygotowanie kadry managerskiej oraz przedsiębiorców w zakresie 

merytorycznego i psychologicznego użycia nowoczesnego, praktycznego języka biznesu oraz języka 

ogólnego. Konstruując personalizowane kursy oraz stawiając Słuchacza całkowicie w centrum 

zainteresowania, tworzymy komfortowe i dogodne warunki do rozwoju każdej osobie związanej z naszą 

firmą. Naszą ambicją jest wzrost kapitału ludzkiego wśród polskich pracowników i redukcja 

nierówności wśród osób dorosłych względem prezentowanego poziomu językowego. Jak również, 

nadrzędnym celem jest pełne uniezależnienie językowe słuchacza i wyeliminowanie w 100% głównych 

problemów tj. wstyd przed ośmieszeniem się; frustracja związana z wieloletnią nauką i finalny brak 

efektów oraz zmniejszona pewność siebie. Naszą wizją jest stworzenie mostu pomiędzy tradycyjnym 

kursem językowym, a szkoleniami kładącymi nacisk na bardzo dobre mentalne przygotowanie 

Słuchacza. Chcemy zmieniać świadomość ludzką z „sucha wiedza teoretyczna ze szkolnej ławy” w 

„pragmatyczna umiejętność globalnej komunikacji”, otwierając oczy na świat biznesu 

międzynarodowego.  
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