FIRMA WATTSENGLISH I JEJ METODYKA
• Wattsenglish Ltd. to brytyjska firma specjalizująca się
w nauczaniu
języka
angielskiego
naturalnego przyswajania języka.

dzieci

metodą

CO ROBIMY?
•
•
•

•
•
•

Nauczamy języka angielskiego w przedszkolach i w szkołach podstawowych formą integracji
native speakerów w ramach lekcji.
Prowadzimy również kursy języka angielskiego z native speakerami.
Nasi native speakerzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, przechodzą kilka etapów
rekrutacji, a podczas roku szkolnego biorą udział w regularnych szkoleniach
metodologicznych.
Wydajemy interaktywne materiały dydaktyczne (np. czynności audiowizualne i interaktywne
gry komputerowe).
Naszym franczyzobiorcom oferujemy oprócz wykwalifikowanych native speakerów również
dobre i wiarygodne zaplecze.
Co roku nasza firma organizuje bardzo popularne obozy letnie oraz półkolonie w mieście,
których integralną częścią jest nauka angielskiego prowadzona przez naszych native
speakerów.

CO TO JEST METODYKA WATTSENGLISH I CZYM SIĘ WYRÓŻNIA?
•
•
•

Metodykę Wattsenglish opracowaliśmy we współpracy z psychologami, metodykami
i językoznawcami.
Dzieci nie uczą się angielskiego świadomie, tylko przyswajają go w sposób naturalny, tak jak
swój język ojczysty.
Tworzymy naturalne środowisko dwujęzyczne.

•
•
•
•
•

Dziecięcy mózg potrafi w młodym wieku łatwo stworzyć kolejny ośrodek mowy, dzięki czemu
metoda Wattsenglish jest tak bardzo skuteczna.
Dzieci bardzo szybko reagują na polecenia i rozumieją, czego od nich nauczyciel wymaga,
więc niedługo zaczynają nawiązywać komunikację naturalnie po angielsku.
Dzieci uwielbiają nasze kursy i angielski staje się narzędziem ich wspólnych zabaw, co jest
świetną motywacją.
Metodyka Wattsenglish wspierana jest zarówno przez Unię Europejską, jak i przez OMEP,
największą organizację pozarządową zajmującą się nauczaniem dzieci do lat 10.
Metodyka ta otrzymała m.in. akredytację Ministerstwa Szkolnictwa Republiki Czeskiej i jest
uznawana przez wiele innych instytucji środkowoeuropejskich.

WSPÓŁPRACA Z NAMI
Potencjalnym partnerom – osobom fizycznym lub firmom, zapewniamy know-how w zakresie
zarządzania oraz wykwalifikowanych native speakerów do następujących rodzajów franczyzy:
Franczyza w zakresie obozów: obozy wyjazdowe i półkolonie w mieście.
Franczyza w zakresie przedszkoli: native speakerzy zostają zintegrowani z obecnym gronem
nauczycielskim.
Franczyza w zakresie kursów językowych: dla przedszkoli i szkół podstawowych państwowych i
prywatnych.

FRANCZYZA
•

Jeżeli są Państwo zainteresowani metodą Wattsenglish i chcieliby Państwo ją zaoferować
dzieciom w swoim regionie –

•

Jeżeli lubią Państwo pracować z ludźmi, których praca przynosi wymierne efekty –

•

Jeżeli chcą Państwo rozpocząć działalność, nie mając dużego doświadczenia –
zapraszamy do franczyzy Wattsenglish!

CO TO JEST FRANCZYZA?
•

Model biznesowy oparty na licencji, w ramach której franczyzobiorca korzysta z nazwy, marki
i know-how franczyzodawcy do prowadzenia własnej, niezależnej działalności.

CO OFERUJEMY NASZYM FRANCZYZOBIORCOM?
•

Zaplecze mocnej językowej firmy edukacyjnej.

•

Wykwalifikowanych i wyszkolonych native speakerów.

•

Sprawdzone, wypróbowane i skuteczne programy dydaktyczne dla przedszkoli i szkół
podstawowych.

•

Know-how, które Państwu pozwoli na rozpoczęcie działalności bez mozolnego okresu prób i
błędów.

•

Oprogramowanie i aplikacje internetowe ułatwiające zarządzanie, koordynację i komunikację
z klientami (partnerami, szkołami).

•

Szkolenie w zakresie operacji, zarządzania i metod sprzedaży.

•

Prawo do korzystania z marki Wattsenglish w Państwa regionie.

•

Maksymalne wsparcie marketingowe.

CZEGO OCZEKUJEMY OD NASZYCH FRANCZYZOBIORCÓW?
•

Pozytywnego podejścia do dzieci i nauczania.

•

Aktywnego prowadzenia działalności.

•

Dotrzymywania wdrożonych standardów dotyczących zatrudnienia native speakerów
i stosowania programów nauczania.

Szczegółowe informacje o możliwościach
http://www.wattsenglish.com/en/

współpracy

znajdą

Państwo

pod adresem:

