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A Stefa-Pack Csomagolastechnikai Zrt. (1148 Budapest, Fogarasi lit 84/a. adoszam:
14822683-2-42 telephely: 23164 Vachartyan, F6 u. 133.) 2009. december honaptol all
kapcsolatban a Deutsch-Haus Nyelvoktato Bt.-vel.

Tarsasagunk alkalmazottainak angol nyelvi kepzesere kertiik fel a Deutsch-Haus
nyelviskolat. Ket kulonbozo kepzesi format igenyeltiink: I / kozepfokii halado tanfolyam
kiscsoportos oktatas kereteben a nyelviskola altal biztositott oktatokozpontban, i l l . 21
telephelyiinkon elozetes tanulmanyokkal nem rendelkezo hallgatok reszere 1 eves alapfoku
kepzes Bl kategorias nyelvvizsga bizonyitvannyal zarva.

A nyelviskola folyamatos jelentesei alapjan az oktatokozpontban tanulo kollegak kepzesenek
ertekelesekor kimagaslo 90 % feletti eredmenyekkel biiszkelkedhetiink. Alkalmazottaink az
oktatas szinvonalaval elegedettek, az orak szinesek es az otthoni tanulmanyok sem unalmasak
szamukra, inkabb kihivast jelentenek. Termeszetesen ezen kepzesben reszesiilo kollegaink
mar gimnaziumi tanulmanyaik alatt tanultak angolul, azonban a hosszu evek alatt ezen
gyakorlatbol kiesve ujboli nyelvtani i l l . szokincs bovitese celjabol csiszoljak elmejiiket.

A telephelyen torteno oktatasrol szolo jelentesek ertekelese 75-90 % koze teheto, de azert itt
meg kell jegyeznem, hogy a teljes angol nyelv ismerete nelkiili kollegak kepzese zajlik. Az
orak szinvonalasak, a nyelvtani elemek vilagos es ertheto adaptacioban keriilnek atadasra.
Az otthoni tanulmanyokat mindig szines es erdekes kihivasokkal fiiszerezik igy fenntartva a
kezdok erdeklodeset es bizonyitasi vagyat. Aki igenyli meg tovabbi plusz otthon tanulhato
feladatokat kerhet es kaphat, ami a tovabbi erdeklodesi kor bovitesere es gyakorlasara
szolgal.

Osszefoglalva mivel szinten hallgatoja vagyok a kezdo angol nyelvtanfolyami kepzesnek csak
pozitivan es elegedetten tudok nyilatkozni. Az elmult felevben tortent tanulmanyaimat mar
alkalmazni tudtam egy europai orszagban anelkiil, hogy barmilyen helyzetben segitseget
kellett volna kernem barkitol, pedig elotte egy szot sem tudtam angolul. Ez mint az ettermi
kiszolgalast, mind a vasarlasi lehetosegek tarhazat i l l . a kozlekedesben valo segitseg keresere
vonatkozott. Nagyon nagy biiszkeseggel toltott el, hogy ilyen rovid kepzes alatt mar annyi
tudassal rendelkeztem, hogy batran hasznalhattam az angol nyelvet. Csak elismeroen tudok
nyilatkozni a Deutsch-Haus Nyelvoktato Bt. oktatoi munkajarol es szivesen ajanlom angol
nyelvtanulas celjabol. /. <$>
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