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Organizãm cursuri de limbi strãine:

www.globalteam.ro



Cine suntem.

www.globalteam.ro
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PREZENTARE GENERALĂ 
 

  

GLOBAL TEAM a înțeles importanța stăpânirii unei limbi de circulație  

internațională și alături de echipa de profesori talentați pune la dispoziția  

persoanelor fizice, firmelor sau instituțiilor cursuri specializate de limbi străine:             

Engleză, Germană, Spaniolă, Italiană, Franceză, Maghiară, Rusă, Japoneză, 

Română pentru străini, etc.   

 

  Centrul nostru de limbi străine activează pe piață din 2008, timp în care am acumulat 

experiența necesară care să ne ajute să oferim clienților noștri servicii de înaltă calitate, 

profesionalism și un partener de încredere prin: 

 

» Echipa Global Team: profesori tineri, însă experimentați și 

răbdători, absolvenți ai Facultății de Litere, fiecare urmând stagii de 

pregătire profesională și formare didactică, atât în cadrul firmei, cât 

și în străinătate. 

 

» Materiale: manuale, caiete de lucru, jocuri, suport audio-video, imagini, etc, aparținând 

unor prestigioase edituri din strainatate, alese în urma unei 

analize de nevoi și a unui test scris de limbă pentru stabilirea 

nivelului. 

 

» Structura cursului:  1 modul =10 cursuri a câte o ora și cinzeci de minute de curs.  

 

» Metoda de predare: interactivă, punandu-se accent pe stimularea abilităților de 

comunicare, suportul gramatical fiind de asemenea introdus prin astfel de metode.  
 

 
 

 

 Teste evaluare    Cere oferta    Curs demo    Înscriere 
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» Specificul cursului: general (comunicare): călătorii, situații din viața de zi 

cu zi, corespondență, etc; business (comunicare): management, marketing, 

corespondență, prezentări, etc; financiar-bancar: termeni de specialiate; 

tehnic: termeni tehnici și limbaj de specialiate; juridic: termeni de 

specialiate; medical: termeni de specialiate; hotelier & catering: termeni de 

specialiate; interviu: teste de specialiate; examene: teste de specialiate. 

 

» Cursurile Global Team:  la sediul nostru sau la sediul clientului, online, telefonic sau 

prin corespondență sunt flexibile, personalizate, pentru orice scop, pentru toate categoriile 

profesionale la orice oră, în funcție de disponibilitatea cursanților și în conformitate cu 

programa de studiu stabilită de comun acord. 

 

» Curs demonstrativ gratuit:  oferim curs demonstrativ gratuit 

pentru evaluarea cursanților și pentru a ne cunoaște mai bine. 

 

 

 

Centrul de limbi străine Global Team este oricând la dispoziția clienților în vederea discutării 

aspectelor concrete ale serviciilor noastre, pentru a ne putea adapta oricărei cerințe.   
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CUI NE ADRESĂM 
 

  

  

  

   

  Cursurile oferite de centrul nostru de limbi străine se adresează tuturor persoanelor care vor 

să își perfecționeze cunoștintele și abilitățile de comunicare, înțelegere, scriere sau citire din 

orice limbă străină (Engleză, Germană, Spaniolă, Italiană, Franceză, Maghiară, Rusă, 

Japoneză, Română, etc., indiferent de domeniu (general, business financiar-bancar, tehnic, 

juridic, medical, hotelier & catering, interviu, examene, etc). 

 

Astfel, printre cursanții noștri se numără: 

 

 Adulți care vor să stăpânească o limbă străină fie pentru călătorii, job 

sau muncă în străinătate; indiferent de locația lor pot să opteze 

pentru cursurile noastre interactive online, telefonice sau prin 

corespondență 

 

 Companii și instituții care oferă training de limbi străine 

angajaților care folosesc o anumită limbă străină în 

activitatea lor zilnică  

 

 Copii și adolescenți cu vârsta peste 10 ani care fie deja învață o limbă străină la școală 

fie doresc sa învețe o altă limbă străină 

 

 

 

Indiferent din ce categorie faci parte, te invităm să descoperi împreună cu noi plăcerea de a 

stăpâni o altă limbă străină cu ajutorul cursurile noastre față în față, online, telefonice sau prin 

corespondență.   

 

 

 

 Teste evaluare    Cere ofertă    Curs demo    Înscriere 
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CURSURI ONLINE 
 

  

Cursurlie noastre online sunt interactive, moderne, confortabile și deosebit de eficiente! 

Acest curs este conceput avându-se în primul rând în vedere nevoile tale reale 

de comunicare. De aceea, împreună, vom stabili exact ceea ce te interesează, și 

vom încerca să croim acest curs special pentru tine, adaptând informația la 

nivelul pe care îl ai și la nevoile tale. 

Din acest motiv, este nevoie de o discuție preliminară cu profesorul tău, online, 

GRATIS, pentru stabilirea nivelului, și a domeniilor de interes, dupa care putem 

începe cursul propriu-zis. 

 

Pentru cursul online ai nevoie de o conexiune bună de internet, care să permită desfășurarea în 

condiții optime a dialogului prin microfon, folosind unul din programele noastre. Acest curs se 

va desfășura asemenea unui curs normal, singura diferență fiind faptul că tabla va fi 

ecranul computer-ului tău și nu vei fi față în față cu profesorul tău.  

 

Vei avea acces online la toate materialele de studiu, fie în format Word, PDF sau 

imagini, etc. Îți punem la dispoziție materiale de ultimă oră, interactive și plăcute care 

includ manuale și caiete de lucru de la cele mai celebre edituri, cărți de gramatică, 

link-uri către exerciții de ascultare sau video-uri, imagini, jocuri și multe alte resurse 

nelimitate! 

 

Iată doar o parte din ceea ce vei acoperi alături de profesorul tău în cadrul cursurilor online:  

» Vocabular nou care se repetă de regulă la începutul fiecărui curs prin diverse metode: indicii, 

explicații, definiții date de profesor pentru a face trimiterea către un 

termen studiat.  

» Explicații de gramatică utile și cu foarte multe exemple din vorbirea 

de zi cu zi pentru a-ți facilita înțelegerea diferențelor dintre timpurile 

verbale, ordinea cuvintelor în propoziție, formularea întrebărilor sau a 

negativului, și foarte multe exemple de greșeli frecvente pe care 

suntem tentați să le facem. 

» Expresii tipice și locuțiuni verbale din diferite situații din viața de zi cu zi care trebuie 

învățate ca atare, în context, evitând traducerea lor cuvânt cu cuvânt. 

Te invităm să descoperi împreună cu noi plăcerea de a stăpâni o altă limbă străină cu ajutorul 

cursurile noastre online!  

 

 Teste evaluare    Cere ofertă    Curs demo    Înscriere 
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CURSURI FAȚĂ ÎN FAȚĂ 
 

Cursurile față în față sunt interactive, eficiente și deosebit de practice!  

Profesorul se deplasează la sediul companiei tale sau poți/puteți  

veni voi la sediul companiei noastre și timp de 2 ore, cât durează 

 fiecare curs, vei/veți descoperi plăcerea de a vorbi,  

a asculta, a scrie și a intelege limba straină aleasă de tine. 

 

Pentru a face această călătorie una cât mai ușoară și interesantă,  

îți punem la dispoziție materiale de ultimă oră, interactive și plăcute care includ manuale și 

caiete de lucru de la cele mai celebre edituri, cărți de gramatică, suport  

audio-video, imagini, jocuri și multe alte resurse nelimitate!   

 

În funcție de domeniul care te interesează și de nivelul pe care îl ai, vom  

alege materialele din care vom lucra și vom pune accent exact pe ceea ce  

te interesează să studiezi. Dacă nivelul este unul mediu, conversația cu  

profesorul și explicațiile date vor fi exclusiv în limba străină pe care o înveți. Se pune baza pe 

nevoile reale de comunicare ale elevilor, programa de studiu se stabilește de comun acord și se 

discută în cadrul primei ședințe, se folosesc multe jocuri de rol, simularea unor situații din viața 

reală, se pune accentul pe dezvoltarea abilităților practice de comunicare pentru care structurile 

gramaticale sunt doar suport teoretic. 

 

Iată doar o parte din ceea ce vei acoperi alături de profesorul tău în cadrul cursurilor față în față:  

» Vocabular nou care se repetă de regulă la începutul fiecărui curs 

prin diverse metode: indicii, explicații, definiții date de profesor 

pentru a face trimiterea către un termen studiat. 

» Explicații de gramatică utile și cu foarte multe exemple din 

vorbirea de zi cu zi pentru a-ți facilita înțelegerea diferențelor 

dintre timpurile verbale, ordinea cuvintelor în propoziție, 

formularea întrebărilor sau a negativului, și foarte multe exemple 

de greșeli frecvente care sunt de evitat. Prin doar câteva exemple și 

explicații clare se pot omite astfel de formulări greșite. 

» Expresii tipice și locuțiuni verbale din diferite situații din viața de zi cu zi care trebuie 

învățate ca atare, în context, evitând traducerea lor cuvant cu cuvant.  

Te invităm să descoperi împreună cu noi plăcerea de a stăpâni  

o alta limbă străină cu ajutorul cursurile noastre face-to-face!  

 

 Teste evaluare    Cere ofertă    Curs demo    Înscriere 
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CURSURI PRIN CORESPONDENȚĂ 
 

  

Care sunt avantajele unui astfel de curs prin corespondență?  

 Fiecare curs este personalizat nevoilor tale reale. 

 Nu este nevoie să te deplasezi la sediul nostru pentru a asista la un curs. 

 Nu ai un orar fix și nu trebuie să te grăbești pentru a ajunge la curs. 

 Ai la dispoziție cât timp dorești pentru efectuarea temei în timpul tău 

  liber, în propriul tău ritm. 

 Informația este atent selecționată și distribuită. 

 Ești în permanentă legătură cu profesorul tău, având posibilitatea să-i adresezi 

întrebări, în cazul în care ai incertitudini, neclarități, sugestii, etc... 

Cui se adresează aceste cursuri prin corespondență?  
 

Tuturor persoanelor care din diverse motive nu au posibilitatea să urmeze cursurile noastre 

față în față, online sau telefonice, sau care deja au urmat sau urmează astfel de cursuri și 

doresc aprofundarea cunoștințelor dintr-o anume limbă străină.  

 

Cum este structurat un curs prin corespondență și ce conține acesta?  
 

Acest curs include diverse activități care se pot efectua fără ajutorul profesorului și sunt 

structurate în așa fel încât să acopere necesitățile de vocabular, gramatică, citire și scriere. 

Cursul va include așadar diverse texte (articole, discuții, descrieri, etc), vocabularul, 

expresiile și explicațiile gramaticale necesare ințelegerii structurilor care apar în textul 

respectiv, exerciții de tip multiple choice, completarea spațiilor goale, traduceri, redactarea de 

scrisori, eseuri pe diverse teme și cu includerea unor anumite structuri, expresii, vocabular, 

descriere de imagini etc. 

Putem include de asemenea link-uri către materiale audio-video, cu exerciții aplicative 

incluse în curs.  

În funcție de nivelul fiecărui cursant, se va folosi și limba Română pentru explicații. 

 

Fiecare elev va fi evaluat prin intermediul unui test standard care va fi corectat de unul din 

profesorii noștri, iar în funcție de nivelul inițial, dar mai ales de domeniul ales de cursant 

(general, business, juridic, tehnic, medical, traduceri specializate, etc), se va stabili conținutul 

cursului, de comun acord cu elevul.  

 

Volumul de informație conținut de fiecare lecție/curs, diferă de la un nivel la altul, însă nu 

depășește 8 pagini.  

 

 Teste evaluare    Cere ofertă    Curs demo    Înscriere 
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Cum primesc cursurile și cum se efectuează tema?  
 

Poți să optezi între două posibilități:  

 

 

 expedierea cursului prin poștă sau curier (oriunde în țară dar și în străinătate), caz în 

care tema va fi efectuată de mână și expediată către noi sau scanată pentru a fi 

corectată de profesorii noștri 

 trimiterea cursului în format electronic, prin e-mail sau fax, urmând ca tema să fie 

efectuată fie direct în format electronic, (vom folosi funcția track changes pentru ca tu 

să urmărești mai ușor sugestiile noastre), fie prin printarea cursului, efectuarea temei, 

scanare și expedierea cursului către noi. 

Care este numărul de cursuri pentru care pot opta?  
Nu există limită a numărului de cursuri, acest lucru depinde desigur de nivelul inițial și de 

nivelul la care dorești să ajungi. Numărul minim de cursuri este 10.  

 

Cât de des voi primi aceste cursuri?  
Poți alege să primești aceste cursuri cât de des dorești, însă deoarece lecțiile au legătura între 

ele, este important ca profesorul să primească tema efectuată pentru a decide informația care să 

fie inclusă în următoarea lecție.  

 

Această modalitate de a învăța o limbă străină poate să vină în completarea cursurilor online sau 

față în față pe care le-ai urmat sau le urmezi.  

 

Cursurile noastre prin corespondență pot să fie însoțite și de discuții telefonice sau online cu 

profesorul (30 minute – 1 h) pe diverse teme, pentru a exersa și pronunția și a-ți îmbunătăți 

abilitățile de vorbire.  

 

Te invităm să te înscri aici pentru a putea beneficia de cursurile noastre prin corespondență!  

Un reprezentant al nostru va lua imediat legătura cu tine! 

 
 

 

 Teste evaluare    Cere oferta    Curs demo    Înscriere 
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CURSURI LA TELEFON 
 

  

 Cursurile noastre telefonice se axează strict pe conversație și interacțiune. 

 

Dacă timpul nu îți permite să petreci două ore în fața calculatorului pentru cursul 

online sau să înveți alături de profesor prin cursurile noastre face-to-face, am ales și 

această metodă care să te ajute să ai mereu contact cu limba străină pe care dorești să 

o înveți. 

 

Astfel, profesorul te va suna zilnic la o oră stabilită pentru a purta discuții despre 

orice subiect de interes general, începând de la vreme, situația internă sau 

internațională, filme, personalități, cărți, etc. 

 

De exempu, pentru a exersa trecutul putem discuta telefonic despre ziua/săptămâna 

anterioară și ce s-a întâmplat.  

Pentru a exersa prezentul, putem discuta despre ce se întâmplă în acel moment în jurul tău, 

sau despre ce faci zilnic sau în fiecare weekend. 

 

 

Pas cu pas, vei reuși să te exprimi mai repede și cu mai multă încredere decât înainte. 

 

 

Îți oferim GRATIS o discuție de 15 minute pentru a testa eficiența acestui curs practic la 

telefon!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Teste evaluare    Cere oferta    Curs demo    Înscriere 
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