Корпоративно Oбучение по Английски език
Знаете ли, че:
Английският е единственият език, който се говори повече като втори език, отколкото
като първи?
Над 2 млрд. души в света учат английски?
След 10 години половината от населението на света ще говори английски?
Световната глобализацията вече е факт и английският се превърна в глобалния език.
До колко подготвени се чувствате Вие?
Вие също работите с чужденци, но изпитвате затруднения при общуването?
Трудно свиквате със специфичния китайски, гръцки или друг акцент?
Когато дойде обучаващ от друга държава правите всичко възможно да избегнете
контакт с него, защото сте неуверени в комуникативните си умения на английски език?
Стъписвате се когато вдигнете телефона и чуете английска реч?
Не сте наясно със специфичната терминология в бизнес английския?
Непрекъснато карате колегата си да провери е-мейла преди да го изпратите?
Ако е така ...

Защо да изберете нас?
Имаме дългогодишен опит в обучението на фирми и организации.
Пестите време - курсовете се провеждат в удобно за Вас време не само в осигурената
от нас база , но и на работното Ви място.
Курсът укрепва работните екипи в организацията Ви, срещайки ги заедно като група с
ново предизвикателство. През нашата практика сме установили, че в собствената си
работна група хората учат по-добре, като запазват и разширяват съществуващите
между тях социални взаимоотношения, като стават по-кооперативни и в работните си
взаимоотношения в последствие. Влизането в нова група при външно обучение по
английски език може да се окаже дискомфортно, даже тревожно за някои хора (всеки
помни емоциите при отиването в нов клас), което затруднява усвояването на езика.
Начинът на преподаване е забавно интерактивен, с много ролеви игри и мулти медия.
Нашата цел е да предизвикаме участие и преживявания по време на курса, различни от
пасивното слушане на учебния материал.
Освен основните езикови познания – комуникативни и граматически, курсът е
съобразен с езиковите нужди и професионалната терминология на организацията Ви.
Как работим:
Първата стъпка е установяване на езиковите познания на всеки към момента
(диагностичен тест) – услугата е безплатна.
Анализират се целите на служителите, техните умения, интереси и очаквания ,
свързани с конкретната им работа.

