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Szkolenia dla biznesu

Dodatek specjalny

Warto zadziwić kontrahenta
W zależności zapotrzebowania, finansów i motywacji możemy wybrać klasyczne kursy językowe lub indywidualne zajęcia
w ustalonym czasie, z wybranym lektorem, poszerzające konkretny zasób słownictwa

rodowisko biznesowe
to bardzo specyficzna
grupa zawodowa
- twierdzi Wit Górski
kierujący Studium Języków Obcych Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie.
- Tym ludziom, zwłaszcza kadrze zarządzającej, nie brak motywacji do nauki języków determinacji, dyscypliny, ale mają kłopot ze znalezieniem czasu na naukę. Dlatego dość często decydują się na bardzo intensywne
kursy lub wybierają zajęcia językowe o określonym profilu: język prawny, biznesowy, bankowy, księgowy. Niejednokrotnie
zresztą na takich właśnie zajęciach zależy już studentom kierunków ekonomicznych dodaje.
Rozwiązaniem dla zapracowanych mogą być więc indywi-
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dualne godziny kupowane w pakiecie. Do wykorzystania jest pula godzin (np. 40) indywidualnych zajęć z lektorem, terminy
zajęć i ich częstotliwość zaś można dopasować do swego kalendarza. Na wyznaczenie terminu
spotkania lektorowi mamy wtedy np. 24godziny. -Takie zajęcia
indywidualne są ostatnio jednymi z popularniejszych w naszej
szkole - mówi metodyk języka
angielskiego Karina Jabłońska,
właścicielka i dyrektor zarządzająca warszawskiego Centrum Business Language Trainings. -Kadra zarządzająca wybiera bardzo intensywne zajęcia
indywidualne, podczas których
w ciągu np. tygodnia można
przeskoczyć o poziom wyżej.
Program tych zajęć jest dopasowywany do potrzeb i wymagań
studenta, bo cała nauka odbywa
sie podczas spotkań z lektorem.

Aby zajęcia nie wydały się zbyt
monotonne, prowadzić je może
aż pięciu Iektorów, wśród nich
native speakerzy - podkreśla.
Najwięcej profilowanych kursów biznesowych oferowanych
jest z języka angielskiego. Na nie
jest też największe zapotrzebowanie. I tak dzięki nim można
zdobyć np. certyfikat (po egzaminie przeprowadzanym przez
British Council) uniwersytetu
w Cambridge: International Legal English Certificate (ILEC)
- angielski dla prawników, International Certificate in Financial
English (ICFE) - certyfikat dla
osób zajmujących się rachunkowością i finansami, czy BEC - Business English Certificate - potwierdzający znajomość angielskiego w biznesie na jednym
z trzech poziomów zaawansowania. Dodatkowo pracownicy
działów HR, księgowości, ban-

kowości itd. poszerzają swoją
wiedzę podczas zajęć przygotowujących do egzaminów
w ośrodkach akredytowanych
np. przez London Chamber of
Commerce and Industry - Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową czy ACCA - Association of
Chartered Certified Accountants, czyli Stowarzyszenie Licencjonowanych Certyfikowanych Księgowych. By uczestnicy
kursów przygotowujących
do tych egzaminów nie czuli się
zagubieni, powinni już znać język przynajmniej na poziomie
średnio zaawansowanym (A2,B1
w systemie TELC). Szkoły językowe czy centra szkoleniowe ponadto oferują kursy przeznaczone dla konkretnych grup zawodowych - Klienci interesują się
prowadzonymi przez nas kursami przygotowawczymi do egzaminu ILEC i ICFE oraz zajęciami
indywidualnymi lub grupowymi
w ramach naszego autorskiego
kursu Business Communication
Skills. Uczy on, jakie różnice kulturowe trzeba uwzględnić, kontaktując się z zagranicznymi
kontrahentami. Studenci przyswajają nie tylko specjalistyczne
słownictwo, zasady prowadzenia korespondencji handlowej,
sztuki prezentacji, ale też uczą
się interpretacji gestów, mowy
ciała. Nie bez znaczenia jest nabranie swobody w tzw. small
talk, czyli rozmowie np. o pogodzie. Polakom często wydaje się
ona błaha, nieistotna, natomiast
dla Anglika jest częścią autoprezentacji - tłumaczy Karina Jabłońska.
W angielskim mogą się doskonalić także pracownicy administracyjni czy szeregowy personel
przedsiębiorstw. Do wyboru są
zajęcia - od klasycznych, prowa-
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dzonych dwa razy w tygodniu
metodą komunikatywną, poprzez kurs dla pracowników obsługi klienta, gastronomii, hotelarstwa czy sektora farmaceutycznego. – Przy czym kursy specjalistyczne cieszą się w środowisku biznesowym zdecydowanie
większym zainteresowaniem.
Coraz więcej pracowników administracyjnych, już podejmując
pracę, biegle włada ogólnym angielskim. Ich starsi koledzy potrzebują nabrać swobody w porozumiewaniu się po angielsku
czy poszerzyć zakres słownictwa
- to umiejętności niezbędne
do utrzymania się na stanowisku
lub do awansu - uważa właścicielka Business Language Trainings.
Władze firm same decydują
się zresztą na sfinansowanie częściowo lub w całości takich kursów pracownikom - traktują je
jako sposób motywacji lub podwyższenia kwalifikacji personelu. Ale wtedy, zwłaszcza gdy
szkolenie językowe obejmuje
wielu pracowników, wymagają
dostosowania do swoich potrzeb
programu kursu i współpracy
prowadzących go firm. Dla szkół
językowych natomiast tacy
klienci są bardzo cenni. - Kurs
dla pracowników sektora farmacji? Budownictwa? Nie ma problemu - deklaruje Karma Jabłońska. - W ciągu tygodnia
od zgłoszenia przygotowujemy
dokładny program zajęć oraz testy, dzięki którym określimy
kompetencje językowe przyszłych studentów. W takich wypadkach współpracujemy także
z działem HR, któremu dostarcza
się listy obecności, certyfikaty
ukończenia kursu - dodaje.
I podpowiada jeszcze: szukając
szkoleń językowych dla siebie

lub pracowników, warto poprosić o przeprowadzenie lekcji pokazowej lub przyjść na zajęcia
do siedziby firmy.
Zdaniem Wita Górskiego znajomość angielskiego w świecie
biznesu jest koniecznością.
Przynajmniej dla dzisiejszych
Studentów. Dlatego warto inwestować w naukę kolejnych języków: najbardziej dziś rozpowszechnione to hiszpański, niemiecki, rosyjski, francuski.
- Choć ten ostatni jest dziś jakby
w odwrocie - polemizuje Karina
Jabłońska. - Bo nawet francuskie korporacje wprowadziły
do swoich placówek angielski jako język komunikacji. Zawsze
jednak jest dobrze znać język,
którym posługuje się właściciel
firmy. To jest bardzo mile widziane i często się przydaje - uprzedza, - Nasi klienci wciąż doszkalają się głównie podczas zajęć
z zakresu angielskiego, to 80
procent naszych kursów.
Wzrosło za to w ostatnich latach zainteresowanie rosyjskim.
Uczą się go główne przedstawiciele naszych firm za wschodnią
granicą, dyrektorzy regionalni,
osoby odpowiedzialne za negocjacje, kontakty ze wschodnimi
kontrahentami. - Wróżę, że czas
tylko dwóch języków w świecie
europejskiego biznesu dobiega
końca - mówi Wit Górski. - Niedługo osoby władające już dwoma językami powinny nawet tylko w stopniu podstawowym, nauczyć się trzeciego, bardziej egzotycznego, mniej rozpowszechnionego: rosyjskiego.
chińskiego albo języka kontrahenta, z którym najczęściej prowadzą interesy. Nawet jeśli tamten świetnie zna angielski, to zawsze warto go zadziwić... - przypomina.
-mdv

WIEDZIEĆ

Zanim zdecydujesz się
na zajęcia językowe:
 Zastanów się, ile czasu mo-

żesz na nie przeznaczyć? Czy
będziesz na tyle konsekwentny i systematyczny, by
pracować również w domu, czy
bardziej niż popołudniowe lub
poranne kursy odpowiadają ci
intensywne (może indywidualne?) zajęcia z lektorem?
 Co chcesz osiągnąć dzięki
tym zajęciom? Poszerzyć
słownictwo z danego zakresu,
nauczyć się prowadzić korespondencję czy rozmowę?
 Czy interesuje cię kurs specjalistyczny, czy chcesz
poprawić ogólną znajomość
języka? To ułatwi ci znalezienie odpowiednich zajęć.
 Kiedy najlepiej przyswajasz
wiedzę? Rano? Wieczorem?
Poszukaj zajęć w odpowiadającej ci porze.

 Wybierając szkołę językową,
przyjrzyj się jej ofercie. Czy
specjalizuje się w kursach
określonego rodzaju (biznesowe, dla dzieci) i czy ta
specjalizacja jest zgodna
z twoimi oczekiwaniami?
 Zwróć uwagę na podręczniki.
Czy wydają ci się interesujące? Czy ich uzupełnieniem są
płyty CD lub DVD? Czy materiały uzupełniające można
znaleźć w Internecie?
 Pamiętaj, że o prestiżu szkoły
i nowoczesności metody nauczania nie zawsze świadczą
zajęcia z native speakerem.
Osoby początkujące bowiem
mogą podczas nich sobie nie
poradzić.
 Czy lubisz język, którego się
uczysz? Zainteresuj się nim,
a szybciej zrobisz postępy.
Staraj się czytać gazety (nie
zniechęcaj się, jeśli nie rozu-

miesz wszystkiego, wybierz
jeden artykuł), książki, oglądać filmy, słuchać radia czy
odwiedzać strony internetowe
w danym języku.
 Słomiany entuzjazm i kursy językowe to złe połączenie. Nie
nastawiaj się na natychmiastowy sukces, błyskawiczny
postęp. Zwłaszcza w przypadku zajęć prowadzonych ze
zwyczajową częstotliwością
- dwa lub trzy razy w tygodniu
po półtorej godziny. Postępy
robi się z czasem i osiąga
dzięki systematyczne] pracy.
Także poza zajęciami. Jeśli natomiast zdecydujesz się
na bardzo intensywny, samodzielny kurs z lektorem, to
pamiętaj, że po takim kursie
znajomość języka poprawisz o
jeden poziom. Potem powinieneś zrobić przerwę.
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