AUDYT JĘZYKOWY

Audyt językowy to nowoczesne narzędzie, które umożliwia dokonanie
obiektywnej i szczegółowej oceny kompetencji językowych dostosowana do
potrzeb indywidualnych jak i pracowników Firmy.

Funkcja audytu pełni rolę rzetelnej i precyzyjnej oceny umiejętności językowych.
Jest niezbędnym elementem do identyfikacji potrzeb szkoleniowych.
Audyt językowy szybko i miarodajnie umożliwia sprawdzenie umiejętności.
Różni się od tradycyjnego testu tym, że sprawdzone zostają wszystkie kluczowe
umiejętności audytowanej osoby: znajomość gramatyki, zasób leksykalny, czytanie, pisanie,
słuchanie, mówienie. Dodatkowo weryfikacji podlegają inne umiejętności językowe
potrzebne w określonych gałęziach biznesu.
Określenie poziomu języka ogólnego, lub kompetencji językowych w biznesie zazwyczaj
przebiega dwuetapowo: najpierw słuchacze wypełniają pisemny test online, zaś kolejnym
krokiem jest rozmowa z Metodykiem, która może odbyć się zarówno „na żywo”, lub też
telefonicznie, bądź przez Skype’a.
Raport audytorski musi zawierać informacje na temat poziomu znajomości języka
angielskiego, sugestie, oraz wskazówki do planowanego kształcenia z wyraźnym
określeniem celów szkolenia.
Dobra diagnoza oraz staranny i profesjonalny proces nauczania na pewno da oczekiwane
rezultaty.

Centrum Edukacyjno – Językowe English Is Easy Sp. z o.o. oferuje profesjonalne testy
audytowe, które pozwalają na rzetelną ocenę realnych kompetencji pracownika, jak
również każdej Osoby, która chce sprawdzić swój poziom i / lub uczęszczać na kurs.
Są więc cennym narzędziem, które można wykorzystywać podczas podejmowania
ważnych decyzji
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POZIOMUJĄCY

AUDYT
w Firmie.
REKRUTACYJNY

DLA OSÓB
INDYWIDUALNYCH

DLA FIRM

Określenie poziomu
językowego i podział na
grupy szkoleniowe
przed rozpoczęciem
kursu językowego.

Rzetelna i obiektywna
ocena kompetencji
językowych
Kandydatów
ubiegających się o pracę
w Twojej Firmie.

TELEFONICZNY
SCREENING
JĘZYKOWY
DLA FIRM

Jest to szybka
weryfikacja
umiejętności
komunikowania
się w języku obcym,
przeprowadzana
najczęściej wśród
kandydatów do pracy.

Audyt dla osób kontynuujących kurs w English Is Easy
jest bezpłatny.
Audyt dla nowych Klientów i Firm – 100,00 zł.

Sprawdź Swój poziom i umów się na spotkanie!

ZAPRASZAMY
Zapisy: biuro.englishiseasy.centrum@gmail.com
Tel.: 553-225-929 ( biuro czynne w godzinach 08:00 - 13:00 )

