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pentru Afaceri

CURS DE COMUNICARE IN LIMBA
GERMANĂ
Nivel începatori (A1, A2)
ABILITATI LINGVISTICE - cursul dezvoltă toate competenţele lingvistice, respectiv :
- înţelegerea limbii vorbite,
- înţelegerea limbii scrise,
- exprimarea orală,
- redactarea text scris simplu,
- interacţiunea în conversaţie,
- cunoaşterea structurilor gramaticale,
- conversaţie uzuală,
- elemente de cultură germanică.
Adresabilitate - cursul se adresează persoanelor determinate si/sau cu următoarele obiective:
- călătorii (turism sau afaceri),
- muncă temporară în străinătate,
- cerinţe profesionale,
- stabilirea în străinătate.
Dupa parcurgerea acestui curs vei putea:
- să întrebi şi să răspunzi la întrebări simple,
- să interacţionezi dacă interlocutorul vorbeşte rar sau repetă,
- să foloseşti propoziţii simple pentru a descrie persoane, lucruri, situaţii cunoscute,
- să înţelegi cuvinte şi fraze familiare despre tine, familia ta şi alte situaţii concrete,
- să înţelegi cuvinte şi propoziţii uzuale din afişe, anunţuri, pliante, broşuri,
- să scrii o scrisoare simplă, un e-mail şi să completezi formulare cu date personale.
Performanta descrisă este posibilă în condițiile participării active la curs și studiului individual
zilnic.
Durata cursului este de 30 ore, respectiv 6 săptămâni, câte 5 ore săptămânal (doua sesiuni
saptamanal, progaram flexibil, acomodat cursanţilor)
Perioada estimata : sept.-oct. 2018
Loc de desfăşurare: CISA Consulting SRL, mun. Bacau, str. Stefan cel Mare, bl. 27 / A / 4
Metode de lucru preponderent interactive :
- prezentare, expunere,
- conversaţie facilitată,
- joc de rol, diade,

-

completarea de aplicaţii,
simulare,
auditii facilitate.

●
suport (manual) de curs
●
certificat de participare pentru absolvenţi, sub antetul furnizorului de instruire
Trainer : Irina-Amalia BĂCĂUANU (translator limba germană)
Se asigură :

Taxa de participare : 720 lei pentru plata integrala la inscriere sau 750 lei pentru plata in 2 transe
( 50 % la inscriere) sau 26 lei/ora pentru plata la fiecare sesiune in parte.
Oferim Discount :1/ pentru fiecare a doua sau a treia persoana inscrisa, 10% reducere;
2/ reducere de fidelitate - 10% (clientilor CISA care au mai participat la alte cursuri).
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