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Anglų kalbos mokymasis nuotoliniu būdu
Toliau pateiktos internetinės nuorodos padės jums mokytis verslo anglų kalbos. Šios
nuorodos padės jums rašyti elektroninius laiškus, pasiruošti ir pravesti prezentacijas, vesti
susirinkimus ir visuomeninius renginius.

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/ - šis kursas
leidžia dalyviui mokytis kasdienės kalbos ir frazių, kurios padės pagerinti kalbinio
bendravimo įgūdžius anglų kalba įvairiose verslo situacijose.

http://beo-businessenglishonline.wikispaces.com/Doing+business – internete
priemonė, kuri padeda rasti medžiagos įvairiomis verslo temomis anglų kalba.

http://www.businessenglishpod.com/business-english-podcast-lessons/
kalbos garso įrašų serijos.

esanti

- verslo anglų

http://www.kwintessential.co.uk/intercultural-business-communication/tool.php
Tarpkultūrinė verslo komunikacijos priemonė. Ši paprasta internetinė priemonė yra puiki
mokymosi medžiaga žmonėms, kurie nori gauti keletą tarpkultūrinio verslo komunikacijos
patarimų dirbant su žmonėmis iš kitų kultūrų.
http://catalog.flatworldknowledge.com/bookhub/reader/15##
“Sėkminga verslo komunikacija”. Autorius Scott McLean.

-

elektroninė

knyga

Pratimas: atsidarykite kai kuriuos internetinius puslapius ir ten atlikite pratimus

Anglų kalba susitikimuose
Tarptautiniuose susitikimuose dalyviai paprastai kalba anglų kalba. Yra tam tikros frazės,
kurias jūs turite išmokti nepriklausomai nuo to, ar jūs rengiate susitikimą ar tik dalyvaujate.
Toliau pateiktos nuorodos gali padėti jums išmokti reikiamų žodžių žodyną ir padėti
organizuoti tarptautinius susitikimus ir priimti susitikimų dalyvius.
http://www.businessenglishpod.com/category/meetings/
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http://www.englishclub.com/business-english/meetings.htm

Pratimas: Įsisavinę internete esančią medžiagą pabandykite surašyti susitikimo
tvarkaraštį. Parašykite pakvietimą į susitikimą anglų kalba.

Prezentacijos tarptautiniuose susitikimuose
Ruošiantis prezentacijai svarbu stebėti savo silpnąsias ir stipriąsias puses. Jūsų
prezentacijos tikslas turi būti perduoti informaciją. Tai nėra lengva, nes siekiant padaryti
auditorijai įspūdį, techniniai prezentacijos aspektai vaidina labai mažą vaidmenį, tuo tarpu
visa kita auditorijai yra labai svarbu. Toliau pateiktus patarimus galima naudoti kaip gaires:
(paimta iš Jansen 2003)
 Jūsų prezentacijos planavimas
o Trukmė: nustatykite laiko rėmus ir bandykite į juos įtilpti. Praneškite
auditorijai apie prezentacijos trukmę, jei to nebuvo numatyta prezentacijos
plane.
o Suteikite savo prezentacijai leitmotyvą ir jo laikykitės. Nenukrypkite nuo savo
leitmotyvo, kitaip jūsų prezentacija atrodys nenuosekli. Į prezentacijos metu
užduotus klausimus reikia atsakyti jai pasibaigus. Pagalvokite apie galimus
klausimus jūsų prezentacijos metu.
o Jei įmanoma, naudokitės daugiau nei viena technine priemone prezentacijos
metu.
 “Powerpoint” programos skaidrės
o Atidžiai pasirinkite skaidrių skaičių. Per daug skaidrių nuvargins auditoriją ir
jai taps neįdomu. Auksinė taisyklė: maksimalus skaidrių skaičius yra lygus
prezentacijos trukmei minutėmis, padalintai iš trijų.
o Skaidrės turi būti sukurtos aiškiai. Netalpinkite nesusijusios informacijos.
Iliustruokite skaidres ir tikslingai naudokite spalvas. Be to, paskutinėse eilėse
sėdintys žmonės turi matyti smulkmenas skaidrėse. Užrašykite pavadinimus
skaidrėse, kad prezentacija būtų išskaidyta.
 Prezentacijos stilius
o Sutelkite dėmesį į auditoriją: jūsų tikslas yra perteikti informaciją. Pritaikykite
savo prezentaciją auditorijai. Pastatykite save į klausytojo vietą ir
pagalvokite, ką jūsų auditorija nori išgirsti. Nevarginkite klausytojų papildoma
informacija, kuri dera prie temos, tačiau niekam ji neįdomi. Kalbėkite tiesiai
savo auditorijai. Klausytojų neturi apimti jausmas, kad jie nedalyvauja
prezentacijoje. Klausytojai turi jaustis, tarsi būtų jūsų prezentacijos centre.
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Todėl kalbėdami žiūrėkite į klausytojus. Geriausia yra palaikyti akių kontaktą
su vienu ar kitu klausytoju. Jei akių kontakto užmegzti nepavyksta, tuomet
sutelkite dėmesį į susigalvotą tašką klausytojų kryptimi.
o Stenkitės neskaityti iš skaidrių. Galutinis apibendrinimas turi būti išsakomas,
ne skaitomas. Tokiu būdu prezentacija netaps skubota ir monotoniška. Kad
taip neįvyktų, būtina kruopščiai pasiruošti temą.
o Naudokite pavyzdžius, įvaizdžius ir palyginimus. Vienas iliustruotas pavyzdys
gali pakeisti daug teorinių aprašymų. Jūsų prezentacijoje atsispindi jūsų
paties susidomėjimas tema ir įsitraukimas, todėl yra teisinga kalbėti apie
savo asmeninę patirtį ar problemas, susijusias su tema. Tokiu būdu
klausytojai gali lengviau suprasti pristatomą temą.
o Stenkitės kalbėti lėtai ir pakankamai garsiai. Trumpos pauzės nėra blogai,
jos padeda klausytojams “suvirškinti” tai, ką pasakėte. Jei pastebite, kad
auditorija nuobodžiauja ir daugiau nebesiklauso, tuomet pasistenkite
susigrąžinti jų dėmesį keisdami balso toną.
 Jūsų išvaizda
o Svarbu yra ne tik aiškiai išdėstyti savo prezentacijos turinį, bet ir tai, kad jūs
būtumėte kompetentingas asmuo tai padaryti.
o Jūsų požiūris į temą visuomet yra matomas, kaip jūs tai beslėptumėte. Todėl
būkite pasišventęs savo prezentacijai. Įtikinanti išvaizda sukuria teigiamą
atmosferą.
o Stenkitės sustabdyti tą karštligišką skubėjimą – iš to susidaro įspūdis, kad
jums trūksta pasitikėjimo savimi. Jei nesijaučiate pasitikintis savimi, tuomet
surenkite prezentaciją prieš veidrodį ar draugus prieš pasirodydami
auditorijai.
 Kalba:
o Daugeliui žmonių kalbėti užsienio kalba yra sudėtinga. Dar prastesni reikalai,
kai reikia pravesti prezentaciją didesnei auditorijai. Iš kitos pusės, jūsų
klausytojai supras jūsų situaciją ir bus kur kas kantresni ir atlaidesni.
o Kalbėkite standartine anglų kalba ir venkite specifinės leksikos ar žargono.
o Naudokite minkštinančias kalbos priemones: anglų kalboje dažnai yra
naudojamos tam tikros frazės, kurių dėka žmogus atrodo kur kas
diplomatiškiau. "I sometimes think we are just a little too price-conscious."
(Aš kartais manau, kad mes truputį per jautriai reaguojame į kainas.”)
Perskaitykite sakinį su dviem paryškintais žodžiais ir be jų. Antrasis variantas
atrodo grubesnis, ar ne?
o Anglų kalba nėra jums gimtoji, todėl jums galima daryti klaidas. Kur kas
svarbiau atrodyti autentišku ir žmogišku, nei pravesti tobulą, bet nuobodžią
prezentaciją.
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Pratimas: paruoškite prezentaciją anglų kalba. Pateikite ją paskaitos metu.

Apibendrinimas
Šiame modulyje jūs išmokote bendrauti labiausiai versle naudojama anglų kalba.
Pirmiausia jūs buvote supažindinti su tema ir rekomendacijomis, kaip geriausiai išmokti
žodyną. Buvo pateikti kai kurie internetiniai puslapiai, padedantys mokytis verslo anglų
kalbos ir susitikimuose naudojamos anglų kalbos. Galiausiai yra pateikti patarimai
pravedant prezentacijas.
Ši mokomoji medžiaga turi parodyti jums, kaip reikia praktikuoti verslo anglų kalbą prieš
pradedant mokymosi programą. Taip pat ji suteikia galimybę pasiruošti šiek tiek
medžiagos prieš pradedant mokymosi programą.
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