Professional

Aprendizagem acelerada em
toda a organização

O GlobalEnglish Professional representa nossa principal
plataforma de aprendizagem e colaboração. Nossa solução
abrangente inclui treinamento em salas de aulas virtuais e um
conselheiro on-line pessoal para acelerar a aprendizagem e a
produtividade em toda a organização.
Programas interativos de feedback complementam uma grande
variedade de ferramentas de produtividade e autoaprendizagem
multimídia enquanto o GlobalEnglish Dashboard permite aos
administradores um controle completo e a elaboração de relatórios
em tempo real sobre todo o programa da organização.
O GlobalEnglish Learning Specialists acelera a aprendizagem do
inglês comercial com reuniões de acompanhamento regulares para
fornecer um suporte personalizado, motivação e responsabilidade.

Como funciona
Aprendizagem sob demanda

Conteúdo comercial
Conteúdo multimídia extremamente envolvente dá aos alunos a
oportunidade de desenvolverem habilidades comerciais relevantes
e ampliam seu conhecimento global aprimorando sua proficiência
em Inglês de Negócios.

O Talk with Teacher oferece uma maneira interativa de praticar o
inglês comercial com o feedback de um professor em uma sala de
aula virtual. O Writing Practice & Feedback fornece sugestões de
estilo e correções ortográficas para tarefas escritas.
Aconselhamento e incentivo

Habilidades de comunicação
As técnicas de envolvimento mais recentes fornecem atividades
estimulantes para os alunos de todos os níveis ao praticarem e
aprimorarem as habilidade de audição, fala, leitura e escrita.

O GlobalEnglish Learning Specialists fornece o suporte de um
conselheiro pessoal dedicado com profundos conhecimentos da
plataforma One e experiência nas técnicas motivacionais mais
recentes para manter o progresso de cada aluno no caminho certo.

Ferramentas de produtividade

Gerenciamento de programas

O GlobalEnglish Professional vai além da aprendizagem do idioma
com uma grande variedade de ferramentas fáceis de usar tais
como modelos de e-mails e informações culturais, para aumentar a
produtividade no local de trabalho.

O GlobalEnglish Dashboard permite o gerenciamento de
programas e a elaboração de relatórios em tempo real com uma
interface intuitiva, permitindo que os administradores rastreiem o
uso, analisem o progresso dos alunos e otimizem os programas. Os
programas globais podem ser implementados em questão de dias
com os processos de ambientação automáticos para novos alunos.

Principais benefícios
“100% da equipe informou
que o treinamento
foi um investimento
de tempo válido”.

www.globalenglish.com

“As pesquisas de liderança
deram uma classificação
de 80% para a satisfação
aprimorada do cliente”.

“O Talk with Teacher
me deu uma confiança
incrível para falar com
outras pessoas.”

sales@globalenglish.com

“Calculou-se que os
níveis aumentados de
habilidades economizam
aos funcionários 2,5 horas
por semana e mais de
51.000 horas por ano!”
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