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Na banca com o “Banking”

inEnglish lança curso de inglês para bancários
Dotar os assistentes bancários com capacidades para acolher, informar e aconselhar
os clientes estrangeiros sobre os produtos e serviços bancários e financeiros é o
objectivo do “English for Banking”, um curso de inglês para bancários que o centro de
línguas inEnglish acaba de lançar.

O “English for Banking” está estruturado em quatro níveis, do Elementary ao UpperIntermediate, com a duração de três meses cada. A formação decorre em duas aulas
semanais, uma teórica e uma prática, com duração de duas horas cada. Este
programa divide-se nos cursos “Communication” e “Writing”, na área mais geral da
comunicação, e no “Banking”, o curso específico referente à terminologia mais técnica
da banca.

«Temos sido confrontadas com uma enorme procura do inglês financeiro, quer por
parte das entidades bancárias, que procuram uma oferta formativa especialmente
desenhada para os seus colaboradores, quer pelos próprios bancários, a título
pessoal, que sentem a necessidade de aprofundar os seus conhecimentos, e dessa
forma prestar um melhor serviço ao seu cliente», afirma Nélia Carrasqueira,
responsável pelo inEnglish.

Ainda de acordo com esta responsável, o programa “English for Banking” destina-se a
todas as entidades bancárias e aos seus colaboradores e visa dotar os profissionais
de conhecimentos de inglês adequados às funções que desempenham.

«As aulas podem ser ministradas individualmente ou em grupo, e, no caso destes, as
aulas poderão mesmo realizar-se nas instalações da instituição bancária», atesta Nélia
Carrasqueira. Para verificar a evolução de cada aluno, serão entregues relatórios
mensais sobre o progresso, motivação e assiduidade.
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«A mais-valia deste curso prende-se com o facto de se aprender ou aprofundar a
língua inglesa através de situações reais do quotidiano, quer no âmbito dos negócios,
quer na vida social destes profissionais», defende esta responsável.

Os cursos são leccionados através de um sistema transparente de níveis de
capacidades comunicativas, homogéneo e facilmente reconhecível em qualquer
estado-membro da União Europeia: o Quadro Europeu Comum de Referência
(Common European Framework of Reference). Os cursos contêm aulas de gramática,
audição, conversação e escrita sendo ministradas por professoras nativas qualificadas
e com vasta experiência na área, aptas a responder como qualidade e eficiência a
qualquer desafio.

O Centro de Línguas inEnglish é a mais recente escola em Leiria que se difere do
actual mercado de escolas de línguas existentes na região pela flexibilidade que
oferece aos seus alunos. Horário laboral e pós-laboral, métodos flexíveis de ensino,
conteúdos úteis e personalizados, possibilidade de aulas particulares com conteúdos
programáticos específicos, são alguns dos factores-chave para o ensino do inglês.

O inEnglish está localizado na Rua dos Costas, Lt.4, Lj. 2/3, no Vale Sepal, Leiria, e
funciona de segunda a sexta, das 10 às 22 horas, e ao sábado das 10 às 17.
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