Podobní kandidáti. Podobná kvalifikácia.

Kto ovláda anglický jazyk najlepšie?

Jazykový audit ETS Global
Jazykový audit je externý a objektívny proces kontroly priebehu a kvality jazykových školení.
Externý, pretože ho uskutočňuje ﬁrma, ktorá sa nezaoberá vedením školení a učením, ale sa špecializuje na testovanie. ETS je svetovým lídrom v oblasti hodnotenia jazykových znalostí s viac ako 60ročnou
tradíciou. Nástrojmi ETS sú svetovo známe certiﬁkáty, ktoré sú zárukou objektívneho hodnotenia.
Viac informácií: www.etsglobal.org.

S čím Vám môžeme pomôcť?
Vytvorenie systému riadenia školení
prehľadné pravidlá účasti na lekciách
účasť na školeniach deﬁnovaná výsledkami externých testov
precízna kontrola pokroku školených osôb
jasné a merateľné určenie očakávaných pokrokov
monitorovanie návratu investície do školenia
veriﬁkácia motivácie učiť sa
určenie časového rámca školenia
analýza potrieb školenia

Zavedenie motivačného systému účasti na školeniach
externé certiﬁkáty ako odmena za pokrok v učení sa cudzích jazykov
vplyv auditu na zvýšenie účasti na vyučovaní

Ľahšie rozhodovanie pri výbere školení
jednotný systém testovania nezávislý od počtu dodávateľov školení
kontrola kvality dodávaných školení

Podpora pri výbere nových zamestnancov
rýchle výsledky testov pomáhajú pri posudzovaní kvaliﬁkovanosti uchádzača

Výber pracovníkov do cudzojazyčných projektov
testovanie ako objektívny nástroj výberu

Poradenstvo pri riadení jazykového vzdelávania
poradenstvo pri výbere optimálnych riešení vzdelávania
(tradičné školenia, blended learning, e-learning)

Certiﬁkát TOEIC® - nástroj auditu
TOEIC®, vytvorený ako odpoveď na potreby obchodného sveta, kontroluje praktické
jazykové schopnosti, odzrkadľuje prirodzený štýl a spôsob komunikácie pracujúcich
ľudí. Pre účastníkov skúšky je zrozumiteľný a prehľadný, poskytuje príslušné informácie o jazykovej úrovni kandidátov. TOEIC® je:
Svetový štandard testovania anglického jazyka
Nástroj používaný vo viac ako 10 000 organizáciách
Skúška, ktorú absolvuje viac ako 6 miliónov kandidátov ročne

Porovnanie modulov certiﬁkátu TOEIC®
TOEIC® Listening & Reading

TOEIC® Speaking & Writing

Hodnotené úrovne

A1 až C2 podľa úrovní Rady Európy (CEF)

A1 až C1 podľa úrovní Rady Európy (CEF)

Škála hodnotenia

10-999 bodov; 5-495 bodov
za každú z meraných schopností

0-200 bodov
za každú z meraných schopností

Čas trvania

2,5 hodiny (testová časť 2 hodiny)

80 minút

Test výberu správnej odpovede, 200 testových otázok
Časť Listening: 100 otázok – 45 minút
Fotograﬁe, krátke dialógy, rozhovory, výpovede,
práca a súkromný život
Časť Reading: 100 otázok – 75 minút
Dopĺňanie viet, práca s textom,
spájanie faktov a informácií

Test sa rieši na počítači, v multimediálnom prostredí v akreditovaných
testovacích centrách alebo v sídle klienta.
Úlohy na skúške
Časť Speaking: 11 otázok – 20 minút
Opis fotograﬁí, odpovedanie na otázky, vyjadrovanie názoru
Časť Writing: 8 otázok – 60 minút
Opis fotograﬁí, odpovedanie na prosbu/rozkaz, vyjadrovanie názoru,
krátka esej

Testovanie na celom Slovensku pre jednotlivcov, organizované
skupiny a ﬁrmy

Testovanie na celom Slovensku pre jednotlivcov, organizované skupiny
a ﬁrmy

Formát

Dostupnosť

TOEIC® je dostupný na želanie, v ľubovoľnom termíne. Môže sa konať v sídle
klienta alebo v akreditovaných testovacích centrách a zúčastniť sa môže skupina
s ľubovoľným počtom kandidátov. Výsledky môžu byť známe už v priebehu
48 hodín od ukončenia testov.

Ideálne
spojenie
Použitie modulu Listening & Reading a jeho doplnenie o
Speaking & Writing umožňuje detailné a precízne zhodnotenie všetkých jazykových schopností: porozumenie
čítanému a počutému textu, verbálny prejav a písanie.
Skontaktujte sa so zástupcami ETS, aby ste získali
viac informácií.

Naši klienti
Už viac ako 30 rokov je TOEIC® Listening & Reading
vedúcim nástrojom hodnotenia v pracovnom prostredí.
V súčasnosti TOEIC® uznáva a používa viac ako 10 000
ﬁriem a vládnych a akademických orgánov na celom svete.
Medzi našich klientov patria: Accenture (Spain), Areva
(France), AstraZeneca (France), NIVEA Polska (Poland),
AXA (Poland), KPMG (Germany), L’Oréal (France), Bank
Zachodni WBK SA (Poland), Hochland Polska (Poland),
Novartis Poland (Poland), Renault (France, Germany,
Poland, United Kingdom), Bank Gospodarki Żywnościowej (Poland), Deutsche Telekom AG (Germany), Lafarge
Cement (Czech Republic)... a mnoho ďalších.

Hlavné výhody TOEIC®
Poskytuje informácie o výsledkoch v podobe bodového hodnotenia a opisu schopností
Nevyžaduje stanovenie jazykovej úrovne uchádzača pred pristúpením k testu
Vysoká dôveryhodnosť výsledkov umožňuje meranie pokrokov v učení
Dostupný na požiadanie, netreba sa prispôsobovať dopredu daným termínom
Medzinárodne uznaný certiﬁkát

Certifikát TOEIC® umožňuje
rozhodnúť sa správne.

Objednajte si bezplatnú pilotáž vo Vašej firme!
Oboznámte sa s naším nástrojom hodnotenia a s možnosťami využitia testu TOEIC® vo Vašej organizácii.
Vykonajte skúšku TOEIC® bezplatne, bez žiadnych záväzkov,
v termíne a na mieste, ktoré Vám vyhovujú.
Skontaktujte sa s nami už dnes!

Ďalšie riešenia ponúkané ETC Global
TFI™ - Test de français international

WiDaF - Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft

Kontext

Medzinárodný certiﬁkát z francúzskeho jazyka, ktorý
hodnotí stupeň pokročilosti používania praktického jazyka v
pracovnom prostredí, v súkromnom živote a pri cestovaní.
Je určený predovšetkým profesionálne aktívnym osobám,
ľuďom hľadajúcim si prácu ako aj absolventom, ktorí
prichádzajú na trh práce a chcú si formálne potvrdiť svoje
jazykové kompetencie.

Medzinárodný certiﬁkát z nemeckého jazyka, ktorý hodnotí znalosť
nemeckého jazyka v biznise a v pracovnom prostredí, meria pokroky vo
výučbe jazyka a používa sa tiež ako nástroj jazykového auditu. Je určený
pracujúcim osobám, ako aj absolventom, ktorí prichádzajú na trh práce a
chcú si formálne potvrdiť svoje jazykové kompetencie.

Hodnotené úrovne

A1 až C2 podľa úrovní Rady Európy (CEF)

A2 až C2 podľa úrovní Rady Európy (CEF)

Škála hodnotenia

Škála 10-990 bodov
5-495 bodov za každú časť skúšky

Škála 0-999 bodov

Čas trvania

2,5 hodiny (testová časť 110 minút.)

3 hodiny (testová časť 150 minút)

Test výberu správnej odpovede, 180 testových otázok:

Test výberu správnej odpovede, 150 testových otázok

Časť I.: porozumenie počutému textu
(90 otázok – 42 minút)
Fotograﬁe, dialógy, výpovede, situácie typu
„otázka-odpoveď“
Časť II.: porozumenie čítanému textu
(90 otázok – 68 minút)
Dopĺňanie viet, práca s textom, identiﬁkovanie chýb vo
vete, spájanie faktov a informácií

Časť I.: 105 minút
slovná zásoba (0-330 bodov),
porozumenie čítanému textu (0-330 bodov)

Formát

Hlavné výhody

Dostupnosť

TFI určuje úroveň pokročilosti, pred vykonaním testu nie
je potrebné stanovenie jazykovej úrovne uchádzača
Výsledok testu je uvedený v podobe bodov v rámci danej
škály, čím je zaručené, že skúška je vždy zvládnutá
Výsledky sú známe v priebehu 10 pracovných dní
Kandidát dostane správu o výsledkoch a certiﬁkát
TFI je cennou súčasťou životopisu a ponúka možnosť
odlíšiť sa na trhu práce
Kandidátovi poskytuje prehľad o jeho znalostiach, meria
pokroky vo výučbe jazyka

Testovanie na celom Slovensku pre jednotlivcov,
ako aj organizované skupiny a ﬁrmy

Časť II.: 45 minút
porozumenie počutému textu

WiDaF hodnotí úroveň pokročilosti, motivuje k ďalšiemu rozvoju
schopností
Výsledok testu je uvedený v podobe bodov v rámci danej škály, čím je
zaručené, že skúška je vždy zvládnutá
Výsledky sú známe v priebehu 14 pracovných dní
Kandidát dostane správu o výsledkoch a certiﬁkát
WiDaF je cennou súčasťou životopisu a ponúka možnosť odlíšiť sa na
trhu práce
Kandidátovi poskytuje prehľad o jeho znalostiach, meria pokroky vo
výučbe jazyka

Testovanie na celom Slovensku pre organizované skupiny a ﬁrmy

Educational Testing Service (ETS) Centrum pre strednú a východnú Európu
ul. Towarowa 22, CH Jupiter, vchod E, II. poschodie, 00-839 Varšava , Poľsko

v

tel. +421 903 242 444, fax +48 22 828 10 71
E-mail: contact-sk@etsglobal.org
www.etsglobal.org

