Szkolenia językowe dla
profesjonalistów
Professional English course made 4 U !
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Wstęp

Wiedza to najważniejszy zasób każdej firmy i instytucji. W Niedzwiedzki Consulting
doskonale rozumiemy tę zasadę i z przyjemnością wspieramy rozwój naszych klientów w
zakresie kompetencji językowych. Nasze wieloletnie doświadczenie poparte sukcesami
gwarantuje skuteczny rozwój w języku angielskim dostosowany do Państwa indywidualnych
potrzeb.
Dziękujemy za Państwa zainteresowanie i zapraszamy do zapoznania się z poniższym
dokumentem…
*Niniejszy dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
sporządzony w celach informacyjnych.

Materiał został
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Szkolenia językowe dla profesjonalistów
NC oferuje Państwu usługi w zakresie indywidualnych bądź grupowych szkoleń dla
pracowników oraz kadry zarządzającej oparty o przejrzyste warunki współpracy oraz
planowe osiąganie celów w zakresie rozwoju językowego. Nasze kursy przygotowywane są
każdorazowo dla klienta zgodnie z krótko- i długoterminowymi celami jakie Państwo sami
określacie.

Umiejętności jakie szkolimy
 Komunikacja w tym m.in. biznesowa w
międzynarodowym środowisku,
 Prowadzenie spotkań i konferencji,
 Prezentacje,
 Negocjacje,
 Effective business writing,
 Rozmowy telefoniczne,
 Rozwój specjalistycznego słownictwa
branżowego,
 Tworzenie materiałów marketingowych,
 Autoprezentacja.

Zakres tematyczny









Management,
Marketing,
Sales,
IT,
Legal,
HoReCa,
Project Management,
Aviation.

Dlaczego warto z nami współpracować?
 Kursy skrojone na miarę,
 Nowatorska metoda tłumaczenia gramatyki i zasad języka,
 Materiały dydaktyczne up-to-date w tym m.in. oparte o anglojęzyczne serwisy
informacyjne,
 Elastyczność zajęć z możliwością bezpłatnego odwołania z wyprzedzeniem,
 Zajęcia indywidualne lub w max 4 osobowych grupach,
 Zajęcia prowadzone przez lektorów z wieloletnim doświadczeniem (10-12 lat),
 Zajęcia specjalistyczne prowadzone przez doświadczonego project managera z MBA,
 99% zadowolonych klientów!
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Business English
Oferujemy Państwu kursy typu In-Company przeznaczone dla pracowników oraz kadry zarządzającej.
Nasze kursy są każdorazowo dopasowywane do potrzeb firmy oraz stanowisk i umiejętności
uczestników. Kładąc nacisk na maksymalizację efektu nauczania grupy uczestniczące w zajęciach są 24 osobowe.

Na czym się skupiamy
 Conducting and contributing to meetings
and interviews,
 Giving presentations,
 Negotiating,
 Developing specialised business
vocabulary,
 Discussing key business concepts,
 Developing cross-cultural awareness,
 Communicating effectively on the
telephone,
 Corresponding effectively in business
(emails, letters and faxes),
 Writing reports.

Materiały
 Autorskie materiały dopasowane do
kursów,
 Dedykowane szkolenia na platformie Elearningowej N-Consult,
 Podręczniki dedykowane dopasowane
do poziomu i wymagań kursantów,
 Przygotowane materiały interaktywne
oparte o m.in. up-to-date mareriały
kulturowe.
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Individual Executive English Course
Kurs przeznaczony dla kadry zarządzającej nakierowany na podniesienie kompetencji
komunikacyjnych w języku angielskim. Kurs przeznaczony dla poziomu intermediate +, wymagający
minimum 3 letniego doświadczenia w zarządzaniu.

Focus:













Business negotiations,
Management,
Marketing and Sales,
HR and people management,
Project management,
Operations,
Finance,
Accounting,
Communication,
Business strategy,
IT management ( ERP, CRM),
Risk management.

Materials:
 Autorskie materiały oparte m.in. o
serwisy informacyjne CNN i BBC,
 Podręczniki Business English stosowane
na kursach MBA,
 Case Study,
 Artykuły Harward Business Review,
 Artykuły z The Economist, The Times i
innych,
 Materiały z platform e-learningowej NConsult.
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Legal English
Kursy angielskiego przeznaczone dla zawodowych prawników w tym m.in. radców prawnych,
adwokatów, notariuszy, sędziów i prokuratorów. Zagadnienia omawiane w trakcie trwania kursu są
nakierowane na efektywne zwiększenie kompetencji w zakresie języka prawniczego.

Na czym się skupiamy













Ogólne zagadnienia prawne,
Contract law,
Tort law,
Criminal law,
Company law,
Commercial law,
Real property law,
Litigation and arbitration,
International law,
Comparative law,
Corporate law,
Copyright law.

Materiały
 Podręczniki: Introduction to
International Legal English oraz
International Legal English,
 Autorskie materiały dopasowane do
kursów,
 Dedykowane szkolenia na platformie Elearningowej N-Consult,
 Przygotowane materiały interaktywne
oparte o m.in. up-to-date mareriały
branżowe.
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Aviation English
Prowadzimy szkolenia do egzaminów ICAO w oparciu o 3 letnie doświadczenie oraz ogólnoświatowe
materiały. Nasze przygotowanie ma na celu przygotowanie ogólne oraz szczegółowe z j. angielskiego,
które pozwoli na uzyskanie 4 i wyższych poziomów egzaminy ICAO.

Na czym się skupiamy
 Egzamin ICAO,
 Przede wszystkim MÓWIENIE I
SŁUCHANIE,
 Terminologia lotnicza,
 Opisy przypadków lotniczych,
 Odtwarzanie komunikatów z nagrań,
 Sytuacje nadzwyczajne i niebezpieczne,
 Terminologia meterologiczna,
 Umiejetności autoprezentacyjne.

Materiały
 Podręczniki autoryzowane ICAO m.in.
Aviation English, English for Aviation,
 Dedykowane szkolenia na platformie Elearningowej N-Consult,
 Autorskie materiały graficzne do opisu,
 Przygotowane materiały interaktywne
oparte ciekawe przypadki lotnicze.
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General Individual English Course
Indywidualny kurs angielskiego dostosowany do Państwa potrzeb i możliwości. W trakcie kursu
zdobędą Państwo ogólne kompetencje językowe pozwalające na swobodne komunikowanie się w j.
angielskim m.in. na wakacjach, na lotniskach czy w szpitalach na świecie.

Skupimy się na 5 obszarach kompetencji
językowych:






Mówienie,
Słuchanie,
Pisanie,
Gramatyka,
Słownictwo,

Materiały
 Autorskie materiały dopasowane do
kursów,
 Dedykowane szkolenia na platformie Elearningowej N-Consult,
 Podręczniki dedykowane dopasowane
do poziomu i wymagań kursantów,
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Współpraca
Współpraca z NC opiera się na prostym 5 etapowym modelu:

Potrzeba
rozwoju

Pierwszy
kontakt

Analiza i
planowanie

Szkolenia

Kontrola
postępów

1. Potrzeba rozwoju
W NC wierzymy, że rozwój to podstawa dla każdego profesjonalisty w XXI wieku. Moment, w
którym Państwa potrzeba rozwoju będzie w obszarze Professional English i będziecie gotowi
zaangażować się w ten rozwój, to czas na kontakt z nami.

2. Pierwszy kontakt
W trakcie rozmowy analizujemy wstępne potrzeby w zakresie rozwoju językowego oraz
ustalamy pierwsze spotkanie, na którym szczegółowo ustalamy warunki współpracy.

3. Analiza i planowanie
Aby móc właściwie dostosować kurs do Państwa potrzeb przeprowadzamy analizę potrzeb
oraz test wiedzy online na naszej platformie e-learningowej. W oparciu o powyższe wspólnie
z Państwem przygotowujemy harmonogram prac.

4. Szkolenia
Etap spotkań to czas kiedy zgodnie z harmonogramem poznajemy nowe wybrane
zagadnienia z j. angielskiego. Zajęcia są każdorazowo dostosowywane do potrzeb i w trakcie
trwania kursu modyfikowane zgodnie z postępami. Dodatkowo uczestnicy szkoleń mają do
dyspozycji materiały ćwiczeniowe na platformie szkoleniowej N-Consult.

5. Kontrola i postępów
Na etapie planowania określamy krótko- i długoterminowe cele rozwojowe, które następnie
są kontrolowane w postaci testów, sprawdzianów i egzaminów wewnętrznych –
e-learningowych lub tradycyjnych. Wszystkie te działania mają na celu wskazanie stref
rozwoju oraz postępów.

Zapraszamy do kontaktu:
biuro@n-consult.pl
+48 601 051 908
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