Vzdelávame sa po celý život...
Vzdelávanie Vašich zamestnancov či rozširovanie ich jazykových znalostí je sústavná
činnosť, ktorá prispieva k ich motivácii a porozumeniu ich postavenia vo ﬁrme ako
celku. So získanými poznatkami z našich školení a jazykových kurzov môžu Vaši
zamestnanci pomôcť dosahovať pozitívne výsledky Vašej ﬁrmy. S Oktopusom sa
jednoducho posuniete bližšie k Vášmu spoločnému cieľu.

Jazykové kurzy
Oktopus ponúka výučbu najpopulárnejších cudzích jazykov pre zamestnancov na
rôznych pracovných pozíciách individuálne a v skupinách, v úrovniach od úplných
začiatočníkov po pokročilých.

Naša ponuka jazykov:
angličtina

nemčina španielčina poľština

slovenčina

Ako prebiehajú jazykové kurzy
1.

Určíte si zamestnancov, ktorých chcete vzdelávať

2.

My ich na základe písomného testu a osobného rozhovoru
zadelíme do skupiny (prípadne navrhneme individuálny kurz)

3.

Zhotovíme detailný učebný plán pre Vašich zamestnancov
na dosiahnutie požadovaného cieľa / jazykovej úrovne

4.

Do týždňa začneme s výučbou jazyka podľa Vašich požiadaviek

5.

Po troch mesiacoch Vám doručíme report s dosiahnutým progresom

Cenník jazykových kurzov:
Počet osôb v skupine

1 hod. týždenne

2 hod. týždenne

One-on-one

1

25

20

Skupina DUO

2

30

25

Skupina MINI

3-5

40

30

Skupina MAXI

6 a viac

50

40

Cena je za vyučovaciu hodinu (45 minút) v EUR.

Máte zamestnancov, ktorých rodným jazykom nie je slovenčina?
Nie je problém! Naši multilingválni lektori dokážu vyučovať a vysvetľovať
v rôznych jazykoch navzájom. Napríklad naučíme španielčinu v angličtine,
či angličtinu v nemčine.

Odborné školenia
Vďaka školeniam od Oktopusu už nemusíte byť zmätení alebo pod stresom z
každodenného chodu Vašej spoločnosti. Kurz časového manažmentu Vás či Vašich
zamestnancov nasmeruje k zorganizovanejšiemu pracovnému dňu bez zbytočného
stresu. Školenie na leadership Vás naučí ako správne riadiť svoj tím ľudí a v ďalších
školeniach sa dozviete ako motivovať svojich zamestnancov či komunikovať s nimi.

Oktopus ponúka tieto školenia:
Odporúčaný počet
účastníkov

Trvanie
školenia

Cena
(€)

Časový manažment - ako si správne
zorganizovať pracovný deň

5-10

4 hodiny

300

Leadership - ako viesť svoj tím ľudí

1-5

2 hodiny

250

Ako viesť mítingy

1-5

2 hodiny

250

5-10

2 hodiny

200

1-5

2 hodiny

200

Komunikačné školenie
Motivácia zamestnancov

Vo vzdelávaní sme TOP!
Radi Vám preto pripravíme školenie podľa Vašich predstáv. Na základe
Vašich materiálov či cieľových požiadaviek Vám do týždňa nachystáme
školenie na mieru a vyškolíme Vašich zamestnancov.
Školenia vieme pripraviť a viesť v angličtine, nemčine, či španielčine!

Odborné preklady už v nasledujúci pracovný deň
Potrebujete preložiť brožúru, užívateľský manuál či webovú stránku do slovenčiny
alebo cudzieho jazyka? Nemáte čas čakať na preklad? Oktopus Vám preloží
akýkoľvek text do 10 normostrán v jazykoch angličtina, nemčina, španielčina, poľština
a slovenčina navzájom a to už do 24 hodín! Rozsiahlejšie texty preložíme do 3 dní.
Máme skúsenosti s prekladmi technických, medicínskych aj stavbárskych textov.
1 normostrana = 1800 znakov vrátane medzier = 30 EUR

Tlmočenie
Chystáte konferenciu, míting či očakávate zahraničnú návštevu? Oktopus Vám
ochotne poskytne profesionálneho tlmočníka, ktorý zabezpečí plynulý chod Vášho
stretnutia, kde všetky strany budú správne pochopené.
Služby tlmočníka: 60 EUR / 60 minút

Kto sme?
Oktopus je jazyková škola založená v roku 2018 na základe dlhoročných skúseností
jej zakladateľa a hlavného lektora v jednej osobe. Cieľom jazykovej školy Oktopus je
nielen bezhlavo učiť, ale aj naučiť Vašich zamestnancov jazykovým znalostiam
podľa ich individuálnych potrieb, ktoré zúročia vo Vašej ﬁrme. Jazyková
škola Oktopus vzdeláva pomocou efektívnej a intuitívnej metódy
Okto, ktorá spočíva v budovaní slovnej zásoby na základe
poznatkov, ktoré už máte.

Ako to funguje?
Pozrite si video:
https://youtu.be/J1fZIcEIoOg

Prečo Oktopus?

Sme časovo ﬂexibilní
Učíme u nás, u vás vo ﬁrme či cez Skype
Máme lektorov s dlhoročnými skúsenosťami
Učíme interaktívne, zábavne a moderne

Prvú ukážkovú hodinu máte GRÁTIS!

Koho sme učili?

Kontaktujte nás
0950 208 300
info@oktopus.sk
www.oktopus.sk
Facebook: Oktopus
Instagram: oktopus.sk

Nájdete nás
PANORAMA CITY
Landererova 8
81109 Bratislava

Róbert Sloboda – oktopus
Martinčekova 6, 82109 Bratislava
IČO: 51967723
DiČ: 1083624157
Neplatca DPH

