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Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
W zmieniającym się świecie międzynarodowego
biznesu znajomość języków obcych jest
nieodłącznym elementem rozwoju kariery.
Organizowane obecnie szkolenia są coraz
bardziej ukierunkowane na osiąganie
konkretnych celów, np. uzyskanie powszechnie
uznawanych certyfikatów.
Karina Jabłońska – Każdy
pracownik myślący o swojej przyszłości i doskonaleniu
zawodowym wie, że obecność w środowisku korporacyjnym uzależniona jest od
umiejętności porozumiewania się z zagranicznymi klientami. Przedstawiciele kadry
zarządzającej są najczęściej zainteresowani zajęciami indywidualnymi, podczas których
przykłada się szczególną wagę
do doskonalenia umiejętności
komunikacyjnych w biznesie,
przygotowania prezentacji,
prowadzenia spotkań czy negocjacji. Takie zajęcia powinny
być prowadzone, w zależności
od poziomu zaawansowania
językowego słuchacza, przez
lektora native speaker lub nauczyciela polskiego z dużym
doświadczeniem.
Przed kursem
Przed rozpoczęciem szkolenia
instytucja powinna przeprowadzić analizę potrzeb studenta i wykonać testy ustne

coraz bardziej ukierunkowane na osiąganie konkretnych celów. Dlatego kursy
egzaminacyjne zakończone
uzyskaniem powszechnie

i pisemne sprawdzające dotychczasową wiedzę i umiejętności przyszłego uczestnika
zajęć.
Tematyka i materiały
źródłowe
Tematyka zajęć oraz materiały używane podczas lekcji powinny zostać wcześniej
wybrane i uzgodnione z klientem. Nie powinny ograniczać się jedynie do wiodącego
podręcznika, ale wykorzystywać też internet, publikacje
branżowe i ﬁlmy tematyczne.
Wzbogaceniem zajęć mogą
być case studies czy role sytuacyjne. Podczas szkolenia powinno omawiać się nie tylko
tematykę bieżących wiadomości z zakresu ﬁnansów, polityki
i ekonomii, ale też sprawy dotyczące bezpośrednio studentów takie, jak dokumentacja
dostarczana przez słuchaczy.
Należy również analizować
zagadnienia dotyczące działalności ich ﬁrmy. Organizowane obecnie szkolenia są

uznawanych certyfikatów
i szkolenia intensywne Total
Immersion (całkowite zanurzenie) cieszą się ogromnym
zainteresowaniem.
Organizacja
Każdy profesjonalnie przygotowany warsztat powinien zostać dobrze

Pomoc w biznesie
W ciągu ostatniego roku widoczne było
ograniczenie budżetów szkoleniowych,
choć zjawisko to dotyczyło głównie kursów
grupowych. Ilość zajęć indywidualnych
prowadzonych na zlecenia firm właściwie nie
uległa zmniejszeniu.
Małgorzata Awdziejczyk
– Niesłabnące
zainteresowanie kursami
indywidualnymi tłumaczymy faktem, że ﬁrmy nie
mogą pozwolić sobie na spadek kompetencji językowych
kluczowych pracowników,
szczególnie tych pracujących
w środowisku międzynarodowym i mających kontakty
z kontrahentami zagranicznymi. Widoczne natomiast
jest ograniczanie przez ﬁrmy
wydatków szkoleniowych na
zasadzie równego traktowania wszystkich pracowników,
co kiedyś było często praktykowane. Pieniądze wydawane
są teraz z większą ostrożnością, niemniej budżety przeznaczane na podnoszenie
kwaliﬁkacji wybranych osób
na pewno w dalszym ciągu są
znaczące.
Język specjalistyczny
i ogólny
Największym zainteresowaniem ﬁrm cieszą się kursy
konwersacyjne, nastawione
na poprawienie płynności

zorganizowany również pod
względem logistycznym.
Wygodne, przestronne sale,
dogodna lokalizacja i nowoczesny sprzęt audiowi-

wypowiedzi oraz powiększenie zakresu używanego słownictwa. Ma to uzasadnienie
w praktyce biznesowej, gdzie
językowa pewność siebie podczas prowadzonych rozmów
i negocjacji ma podstawowe
znaczenie.
Kursy organizowane w ﬁrmach
dotyczą języka ogólnego lub
specjalistycznego, co wynika
z indywidualnych potrzeb organizacji. Często przygotowywane są kursy wykorzystujące
słownictwo danej branży (np.
budownictwo, bankowość)
lub obszaru, z którym stykają
się pracownicy działu (np. ﬁnansowego, marketingu).
Widać też rosnące zainteresowanie obszarem prezentacji prowadzonych w języku
angielskim oraz rozwojem
innych kompetencji biznesowych w kontekście umiejętności językowych.
W Archibaldzie na bieżąco
dostosowujemy zajęcia do potrzeb danego uczestnika czy
wymagań ﬁrmy. Kursanci cały
czas znajdują się pod opieką
zarówno kadry lektorskiej, jak
też metodyka czuwającego nad
skutecznością nauki. Przygoto-

zualny czy bezprzewodowy
dostęp do Internetu sprawiają, że zajęcia stają się
przyjemnością i ciekawym
doświadczeniem.
Przy uzgadnianiu szczegółów szkolenia ważnym elementem jest dostosowanie
zajęć do graﬁku obowiązków uczestników zarówno

po względem dni tygodnia,
jak i wyboru najbardziej
efektywnych godzin zajęć.
Motywacja
Nadrzędnym celem takich
szkoleń jest ich efektywność
i późniejsze praktyczne zastosowanie. Dobra organizacja
kursu sprawia, że studenci są
zmobilizowani do pracy i do
dalszego doskonalenia swoich
umiejętności. Ponadto taki trening ma większą wartość praktyczną dla słuchacza, a czas
poświęcony na zajęcia jest dobrze wykorzystany. Szkolenia
oferowane grupie docelowej
powinny gwarantować osiągnięcie wcześniej zamierzonych celów językowych, tak
więc nadzór metodyczny oraz
monitorowanie postępów
w nauce są nieodzownym elementem procesu dydaktycznego. Istotną czynnością ze
strony potencjalnego uczestnika szkolenia, jaką każdy
profesjonalista powinien podjąć przed przystąpieniem do
kursu, jest zastanowienie się
nad swoimi oczekiwaniami
względem szkolenia i realistyczna ocena własnych możliwości czasowych.
Autorka jest właścicielką i dyrektorem
zarządzającym Business Language
Trainings

Analiza
oczekiwań
klientów
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dr Paweł Nowak,
konsultant metodyczny
w Eklektika Academy
of Business English
Szkolenia językowe w firmie powinny zostać poprzedzone zbadaniem poziomu
językowego uczestników oraz
wnikliwą analizą potrzeb, zarówno pracowników, jak
i pracodawcy. Czasem bowiem
oczekiwania pracowników
względem kursu odbiegają od
wizji pracodawcy. Przeanalizowane powinny zostać zadania
stojące przed pracownikiem na
konkretnym stanowisku i potencjalne sytuacje, w których
dane umiejętności językowe
będą mu potrzebne. Dzięki
takiej pogłębionej analizie
potrzeb można właściwie postawić cele kursu, zarówno te
krótko- jak i długookresowe.
Ciekawym rozwiązaniem
może być tworzenie grup nie
tylko dobranych poziomem
językowym, ale składających
się także z pracowników tego
samego działu, dzięki czemu
program można maksymalnie dopasować do wspólnych
potrzeb danej grupy, np. pracowników działu księgowości
czy marketingu.

Reklama

wywane są szczegółowe raporty
dotyczące frekwencji, wyników
testów itp., dostępne na specjalnie dedykowanej stronie
– narzędzie to ułatwia administrowanie osobom zarządzającym szkoleniami w ﬁrmach.
Dopasowanie do potrzeb
Pierwszym etapem analizy
potrzeb jest przeprowadzenie
audytu językowego, czyli ustalenie poziomu zaawansowania
poszczególnych pracowników.
Ocena składa się z kilku elementów, a wynik końcowy
wskazuje na umiejętności językowe danej osoby i obszary
wymagające poprawy.
Kolejnym etapem jest ustalenie
potrzeb ﬁrmy (np. podniesienie znajomości i umiejętności
wykorzystywania słownictwa
branżowego) oraz ustalenie odpowiedniego i wygodnego dla
klienta programu zajęć.
Co ważne, także w trakcie
kursu możliwe są modyﬁkacje mające na celu zaspokojenie doraźnych potrzeb ﬁrmy
(np. przygotowanie prezentacji
na ważne spotkanie). W przypadku kursów indywidualnych elastyczność jest jeszcze
większa. Często zdarza się, że
tematy są ustalane na bieżąco,
a kurs prowadzi kilku lektorów, specjalistów w różnych
dziedzinach.
Autorka jest prezesem zarządu
Archibald Centrum Języków Obcych
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