LIDER BIZNESOWYCH SZKOLEŃ JĘZYKOWYCH

LIDER BIZNESOWYCH SZKOLEŃ JĘZYKOW

YCH

SZYBKO I SKUTECZNIE
CRASH COURSE
CRASH COURSE to propozycja dla tych z Państwa, którzy w krótkim czasie chcą
opanować określone umiejętności językowe bądź też dokonać znacznego postępu
w ogólnej znajomości języka – np. przy okazji zmiany stanowiska, udziału w projekcie
międzynarodowym lub nowej funkcji (np. negocjacje z międzynarodowymi dostawcami,
prowadzenie szkoleń itp.)

Jakie są korzyści z kursu?
Rozwinięcie określonych kompetencji językowych w krótkim czasie
Dokonanie znacznego postępu w poziomie znajomości języka
Wyeliminowanie tzw. „bariery językowej”
Większa pewność siebie w kontaktach biznesowych

Jak zorganizowany jest CRASH COURSE?
CRASH COURSE to blok 60 jednostek zrealizowanych w krótkim czasie – np. 1 - 2 tygodnie
– w siedzibie Państwa Organizacji lub poza Firmą.
CRASH COURSE realizuje program, który jest przygotowany na potrzeby każdego
szkolenia a zajęcia są ułożone w taki sposób, aby kurs był jak najbardziej urozmaicony
i angażujący Uczestnika – co ma szczególne znaczenie w tak intensywnym trybie pracy.
Uczestnicy poświęcają pół dnia lub cały dzień na „zanurzenie w język”.
Kursy CRASH COURSE są zazwyczaj realizowane przez więcej niż jednego Lektora.
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Efektywność tego rodzaju szkoleń jest bardzo wysoka dzięki programowi
utrwalającemu dostosowanemu do indywidualnych wymagań i możliwości
każdego Uczestnika. Program utrwalający jest logiczną kontynuacją pracy nad
rozwijaniem tych umiejętności językowych, które okazały się wyzwaniem w trakcie
trwania.

Na jakich poziomach realizujemy CRASH COURSE?
A1, A2, B1, B2, C1, C2
Z uwagi na bardzo wysoką intensywność kursu, w przypadku poziomów (A1-B1)
proponujemy realizację szkolenia w trybie półdniowym.

W jakich grupach prowadzone są zajęcia?
CRASH COURSE realizujemy w formie zajęć indywidualnych lub w mini grupach
(2-3 osoby).

Jaka jest cena CRASH COURSE?
5999 PLN (60 jednostek 45-minutowych) - obejmuje przygotowanie, realizację
szkolenia i programu utrwalającego oraz wszystkie materiały dydaktyczne.
Cena nie zawiera kosztów związanych z realizacją szkolenia poza Państwa Firmą
– jak dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie Uczestników i Lektorów, wynajem sali
lekcyjnej itp.

