İş dünyası
İngilizce
konuşur.

İş dünyasına yönelik
yepyeni bir ürün:
Market Leader and
Speakout by
Wall Street English
Çalışanlarınızın İngilizce seviyesi
ne olursa olsun iş yaşamına yönelik
İngilizcelerini geliştirecekleri
öğretmen eşliğinde bir eğitim programı
Wall Street English ile eğitimde dünya lideri Pearson,
“Market Leader and Speakout by Wall Street English”i
sizin için hazırladı. Kariyerinde ilerlemek isteyen
çalışanların İngilizcelerini geliştirmek amacıyla
tasarlanan program iş hayatında yaşanan İngilizce
sorununu ortadan kaldırıyor.
Ana dili İngilizce olan uzman eğitim kadromuz,
Financial Times ve BBC gibi kaynaklardan
oluşturulmuş iş yaşamını içeren konuları, zengin
eğitim materyalleri ile size benzersiz bir eğitim fırsatı
sunuyor.
Bugünün globalleşmiş iş dünyasında, İngilizce
bilen çalışanlarınızla rekabette öne çıkmak
istiyorsanız Market Leader and Speakout by Wall
Street English tam size göre!

Çalışanlarınız için
özel olarak hazırlanmış
12 seviyelik eğitim programı:
Market Leader and Speakout by Wall Street English,
çalışanların günlük iş yaşamlarına yönelik olarak
hazırlanmış 12 seviyeden oluşmaktadır.
Dersler önceden belirlenmiş etkin bir programa göre yapılır.
Eğitimin içeriği;
•
•
•
•
•

BBC videoları
Financial Times ve diğer güncel kaynaklardan metinler
Lider iş adamları ile yapılan özel röportajlar
Kültürel farkındalıklara odaklanan temel iş iletişimi becerileri
Gerçek iş dünyasından, başarılı danışmanların
yorumlarının da yer aldığı örnek olay incelemeleri
• Kapsamlı konuşma pratiği
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MARKET LEADER AND SPEAKOUT BY WSE

Market Leader and Speakout by
Wall Street English seviyeleri,
Avrupa Dil Standartları (CEFR) ile
uyumludur. Bu sayede,
çalışanlarınızın dünya standartlarında
İngilizce öğrendiğinden
emin olabilirsiniz.

CEFR

Güncel iş hayatına yönelik içerikler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alım Satım
Pazarlama
Personel Yönetimi
Etik Değerler
Satın Almalar ve Şirket Birleşmeleri
Formal ve Informal Yazışmalar
Telefon Görüşmeleri
Mülakat Becerileri
Sunum Becerileri
Toplantılar
Müzakereler
Ve iş yaşamı ile ilgili farklı birçok İngilizce becerisi

Blended öğrenme metoduna
uygun olarak hazırlanmış, kapsamlı
sınıf ve online eğitim materyalleri:
• Her seviye için ders ve alıştırma kitabı, CD ve
interaktif DVD.
• Pearson’un “MyEnglishLab” online eğitim portalı ile
dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde tamamlayıcı
interaktif alıştırmalara ve aktivitelere katılarak 			
İngilizcenizi geliştirme imkanı.
• Öğretmenlerin, online ortamda her bir kişi için özel 		
olarak hazırladığı alıştırmalar, öğrenci gelişimini
takip edip geliştirilmesi gereken konularda bilgi 		
verdiği uygulamalar.
• Financial Times’ın makalelerinden öğrencilerin 		
seviyelerine göre uyarlanmış “ForToday” interaktif 		
pratik dersleri.
• Global iş dünyasıyla ilgili haber, yorum ve analizlere 		
ulaşabileceğiniz FT.com’a ücretsiz üyelik fırsatı.
• Tüm dünyadaki Wall Street English öğrencileriyle 		
iletişim kurabileceğiniz özel alıştırmalar, linkler ve 		
oyunlar ile İngilizce pratik yapabileceğiniz Wall Street
English online öğrenci topluluğuna erişim imkanı.

Neden Market Leader and
Speakout by Wall Street English’i
seçmeliyim?
• Kurum içinde İngilizce öğrenim deneyimi: Dersler 		
kurumunuzda gerçekleştirilir. Çalışanlarınızı ofis dışına
göndermek zorunda kalmaz, değerli zamanlarını
kurum içinde kullanmış olursunuz.
• Ana dili İngilizce olan uzman öğretmenlerden 		
eğitim alırsınız: Öğretmenlerimiz uzman
ve iyi eğitimlidir. Çalışanlarınız sektörün en iyi 		
öğretmenlerinden ders alırlar.
• Esnek program: Ders saatleri, kurumunuzun 			
ihtiyaçlarına göre sizlerle birlikte belirlenir.
• Gelişim raporları: Sunduğumuz aylık raporlar, 		
çalışanlarınızın İngilizce gelişimlerini kolaylıkla 		
izlemenizi sağlar.
• Global erişim: Wall Street English dünyada 28 ülkede
450’den fazla merkezde faaliyet göstermektedir. 		
Özetle, işinizin olduğu her yerde biz varız...
• 360O eğitim anlayışı:
Eğitiminiz ile ilgili her ayrıntıyı sizin için düşünürüz:
		
		
		

o Eğitimin düzenlenmesi,
o Sınıf ve öğretmen programlarının yapılması,
o Öğrenci katılım ve gelişiminin takibi.

Kısaca, İngilizce eğitimi ile ilgili
tüm ihtiyaçlarınızla ilgileniriz.
İşimiz size en uygun çözümleri
sunmaktır.

Sektörün liderleri
bir arada
Her biri kendi alanında lider olan
Wall Street English, Market Leader, Speakout ve
Financial Times, dünyanın global eğitim markası
Pearson bünyesinde faaliyet gösteriyor. Tek bir
global marka altındaki bu ortaklık sayesinde
öğrencilerimiz, genel İngilizcenin yanında iş
yaşamına yönelik İngilizcelerini de geliştirecek
zengin içeriklere kolaylıkla ulaşabiliyor ve çok sayıda
farklı kaynaktan faydalanabiliyorlar.

Market Leader, Speakout ve
Wall Street English
İngilizce eğitimindeki üç çözüm ortağınız,
sizlere dünyanın kapılarını açıyor!
İş dünyasının profesyonelleri olarak işinizi Market
Leader and Speakout by Wall Street English ile
büyütmek, ihtiyacınıza özel İngilizce eğitim planları
oluşturmak ve programımız hakkında detaylı bilgi
almak için Kurumsal Satış Danışmanlarımız ile hemen
irtibata geçebilirsiniz.

444 98 99
kurumsal@wse.com.tr
www.wse.com.tr
wseturkey

