Angļu valodas kursi
Vispārējā angļu valoda (iesācējiem, A1, A2, B1, B2): 90 – 120 stundas;
Īsais kurss zināšanu atsvaidzināšanai: 48 stundas;
Lietišķā angļu valoda: 48 – 60 – 90 – 120 stundas;
Biznesa angļu valoda: 48 – 60 – 90 – 120 stundas;
Angļu valoda klientu apkalpošanai: 48 – 60 – 90 – 120 stundas;
Licencēta profesionālās pilnveides programma: 160 stundas.
Angļu valoda prezentācijām: 32 stundas;
Angļu valoda starptautiskajām sanāksmēm: 16 stundas;
Angļu valoda projektu vadībai: 32 - 48 stundas.
Pirms mācību uzsākšanas: sākotnējā zināšanu līmeņa novērtējums un grupu komplektācija.
Mācību kursa noslēgumā dalībnieki saņem sertifikātus ar zināšanu līmeņa novērtējumu.
Mācību metodes:
Visu valodas prasmju trenēšana, ikdienas situācijas: monologi, dialogi, diskusijas;
Darba situāciju simulācijas, piemēram, klientu apkalpošanas jautājumi;
Darbs ar tekstiem un terminiem, dokumentiem;
Darbs ar audio un video materiāliem.
Mācību grafiks, grupu lielums, laiki un vieta:
Tradicionālais: 2x nedēļā pa 2 mācību stundām (2 x 45 min.) katrā reizē; vai
Intensīvais: 3-4x reizes nedēļā pa 2 mācību stundām.
Mācības tiek organizētas Jums izdevīgos laikos Jūsu telpās.
Grupu lielums: 4 - 12 cilvēki.
Cena vispārējās angļu valodas kursiem:
26 - 32 EUR par 1 mācību stundu (45 minūtes) atkarībā no grupas lieluma.
24 EUR par 1 mācību stundu individuālām, 2 vai 3 cilv. nodarbībām.
Cenā ir iekļauti kopēti mācību materiāli.
Cena lietišķās/biznesa valodas vai specializētiem kursiem: sākot no 32 EUR par 1 mācību stundu.
Atlaides: 5% atlaide, ja ir 2 mācību grupas; 10% atlaide, ja ir vairāk nekā 2 mācību grupas;
Atlaide pēc vienošanās, ja ir intensīvs mācību režīms.
Apmaksas iespējas:
Uzņēmums/organizācija pilnībā apmaksā mācības: korporatīvais līgums;
Darbinieki paši apmaksā mācības (grupas cena tiek dalīta ar kursantu skaitu). Ar katru kursu
dalībnieku noslēgsim līgumu un izsniegsim rēķinu par kursu apmaksu, ko var izmantot, lai atgūtu
attaisnotos izdevumus par mācībām pie gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas VID.

No sirds centīsimies, lai katra nodarbība sniedz kā zināšanas, tā pozitīvas emocijas kopā ar
mūsu augsti kvalificētajiem pasniedzējiem!
Ja šis piedāvājums Jūs ir ieinteresējis,
sazinieties ar Daigu Ozoliņu, mob.t.: 26556212
Ievu Rozenbergu, mob.t.: 26180098
daiga.ozolina@balticbright.lv
www.balticbright.lv

