НЕМСКИ ЗА РАБОТА
Присъствен курс
НЕМСКИ ЗА РАБОТА на РЕЛАКСА е насочен към придобиване на умения за
работа в чуждоезикова среда в съответствие с новите стандарти на Съвета
на Европа за езикова компетентност на работното място ниво А2.
Курсът е предназначен основно за учили Немски, но изпитващи трудности
да говорят и общуват спонтанно в реална ситуация. От друга страна
НЕМСКИ ЗА РАБОТА е предназначен за хора, за които езикът не е професия
или основна квалификация, т. е езикът е средство за повишаване на
професионалната им компетентност.
За целта ударението се поставя не върху учене на думи и граматика, а
върху УПОТРЕБАТА на думите и граматиката.
Вместо да се учат граматически правила, се развива подсъзнателна
компетентност на мозъка за правилно прилагане на граматиката. В това
отношение уникалната методика на РЕЛАКСА почива на най-новите
достижения на невролингвистиката.
Обучението не почива върху традиционното разбиране за т. нар. нива,
описващи се с количество учени думи и преминати дялове от граматиката.
Точно обратното: усвоявайки подсъзнателното умение за правилна
употреба на граматиката, се получава ефектът на активиране на лексиката,
която курсистът някога е учил. Акцентува се върху комуникацията, тренират
се целенасочено слух, произношение и говорни умения.
Използваната в курса НЕМСКИ ЗА РАБОТА методика позволява двойно побързо постигане на измерим с Европейски езиков сертификат TELC резултат
в сравнение с традиционните методи. Работи се изцяло в клас, без
необходимост от допълнително време за подготовка.
Само след 100 учебни часа курсистите ще могат да говорят свободно
Немски и да използват своите умения в практиката, НЕЗАВИСИМО от
познаниято им в началото.
Всеки курсист получава индивидуален учебен комплект от 16 учебни аудио
диска, 2 учебника и 2 работни тетрадки, които след завършването на курса
остават като ценно средство за поддържане на езиковата форма.
Цената на 100-часовия курс заедно с индивидуалния комплект учебни
материали е 540 лв. с ДДС за курсист.

Според нуждите на компанията, освен като класически присъствен курс,
НЕМСКИ ЗА РАБОТА може да бъде проведен под формата на Асистирано
самообучение (Blended learning), особено подходящо при служители с
динамично работно време.
При интерес и необходимост от допълнителна информация се обадете на
тел. 0888 603 503.

