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SYSTEMATYCZNY POSTĘP
Kursy regularne
Kursy regularne oferowane przez MAXIMIZING to najczęściej kursy języka
biznesowego lub języka ogólnego z elementami biznesu. Są one realizowane
w trybie ustalonym z Klientem – np. jeden lub dwa razy w tygodniu – w miejscu pracy
lub innej dogodnej dla Klienta lokalizacji – najczęściej w formie 90-minutowych sesji
– indywidualnych lub grupowych.
Nasi Klienci coraz częściej korzystają również z możliwości realizacji zajęć poprzez
komunikatory (np. Skype, Clickmeeting) – szczególnie w przypadku częstych
podróży służbowych oraz opcji blended learning – łączącej pracę z Lektorem oraz
regularną pracę indywidualną.

Dla kogo?

Na czym polega sukces naszych szkoleń?
Kursy regularne cieszą się największym powodzeniem wśród tych Klientów, którym
zależy na regularnym i trwałym postępie.

Jak są przygotowywane kursy regularne?

Na czym polega sukces naszych szkoleń?
Każdy kurs regularny poprzedza szczegółowa diagnoza poziomu zaawansowania
językowego („Placement Test” online plus rozmowa z Metodykiem) oraz analiza
potrzeb. Informacje dotyczące poziomu zaawansowania oraz zainteresowań
i priorytetów komunikacyjnych Uczestników są podstawą przygotowania Planu
Kursu, który jest omawiany z Uczestnikami podczas jednej z pierwszych sesji
z lektorem. Plan Kursu przygotowuje Lektor we współpracy z Metodykiem.
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Na jakich poziomach realizujemy kursy regularne?
KURSY REGULARNE realizowane są na następujących poziomach zaawansowania:
0, A1, A2, B1, B2, C1, C2 – w oparciu o materiały przygotowane przez wiodące
wydawnictwa (np. Oxford, Pearson. MacMillan itp.) oraz materiały autorskie
wspierające proces dydaktyczny – przygotowane przez Lektora we współpracy
z metodykiem MAXIMIZING.

Jak weryfikujemy postępy?

NaPodsumowaniem
czym polega
sukces naszych szkoleń?
kursów regularnych są testy semestralne – sprawdzające
opanowanie zrealizowanego materiału oraz Testy Kompetencyjne MAXIMIZING
– werykujące opanowanie umiejętności komunikacyjnych przyporządkowanych
do danego poziomu (zgodnie z wytycznymi Rady Europy). Naukę w każdym
semestrze raportujemy w formie Raportu Postępu, który jest dostępny po
zalogowaniu w intranecie MAXIMIZING.

Czy po kursach regularnych można zdawać egzaminy
np. BEC, LCCI, CAE, TELC) lub podchodzić do audytów
zewnętrznych (np. TOEIC)?
Tak. Zawar tość szkolenia można tak dostosować, aby pr zygotować
się do wybranego przez Uczestnika egzaminu lub audytu.
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Ile trwa nauka na każdym poziomie zaawansowania?
Czas nauki na każdym z poziomów zaawansowania jest uzależniony od kliku
czynników – jak: intensywność kursu, czas na naukę poza zajęciami, motywacja
a także czynniki osobowościowe. Jeśli chodzi o rozwijanie umiejętności
w środowisku korporacyjnym, koncentrujemy się na aspekcie praktycznym
nadając priorytet opanowaniu wyrażeń i słownictwa do natychmiastowego
wykorzystania.
Poniżej przedstawiamy uśredniony czas realizacji materiału na każdym z poziomów
zaawansowania – przy założeniu, że zajęcia odbywają się w trybie 2 razy w tygodniu
90 minut.

Poziom

Liczba semestrów
(ok 70 x 45 min w semestrze)
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