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For Learners 

Սովորողների համար 

 

Չկա որևէ կասկած, որ միջազգային բիզնեսի և տուրիզմի ոլորտում անգլերենը 

վաղուց դարձել է լինգվա ֆրանկա1։ Վերը նշվածը ապացուցելու համար կարող ենք 

նշել, որ տարեց տարի ամբողջ աշխարհում աճում է անգլերենը որպես լրացուցիչ լեզու 

սովորողների քանակը, որքան որ աճում է այն մարդկանց քանակը, որոնք ցանկանում 

են դառնալ անգլերեն լեզվի գիտակ։ Ուստի, միջազգային բիզնեսի և տուրիզմի ոլորտի 

մասնագետները, որոնք անգլերենի լեզվակիրներ չեն անհրաժեշտ է տիրապետեն 

լեզվին և տարբերվեն մնացածից։  

Այլ բան է անգլերենով սահուն հաղորդակցվել և միանգամայն այլ բան է 

անգլերենով իդեալական տիրապետել սեփական ոլորտի բառապաշարին։  

EnglishPRO հավաստագրեր շնորհող դասընթացների համակարգը ստեղծված է 

բիզնես ոլորտի աշխատողների և մասնագետների համար, որոնցից պահանջվում է 

որոշակի իրավիճակներում ցուցաբերել անգլերենի իմացության անհրաժեշտ 

մակարդակ իրենց ոլորտում հաջողության հասնելու համար։  

Ուստի, մի շարք կազմակերպությունների հատկապես՝ տուրիզմի և 

միջազգային առևտրի կազմակերպությունների համար կարևոր է աշխատանքի 

վերցնել այնպիսի թեկնածուների, որոնք բարձր մակարդակով տիրապետում են իրենց 

ոլորտի բառապաշարին։ 

Դարձիˊր անգլերենի գիտակ հենց հիմա։ Մասնակցելով դասընթացին՝ 

 Կհավակնեք բարձր աշխատավարձի։  

 Օտարազգիների հետ շփման ժամանակ կզգաք ավելի ինքնավսահ, ինչի 

շնորհիվ հաճույք կստանաք ձեր աշխատանքից։  
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 Ձեր գործատուին և հաճախորդներին կապացուցեք, որ ձեռք եք բերել  

մասնագիտությանը համապատասխանող անգլերենի իմացության 

բարձր մակարդակ՝ հաշվի առնելով աշխատանքի կառուցվածքային 

շրջանակը։  

 Կստանաք տարատեսակ հավաստագրերի և դիպլոմների ձեռք բերման 

հնարավորություն, որոնք հաստատում են ձեր գիտելիքի որակը: 

 Կստանաք Շարունակական մասնագիտական զարգացման 

հավաստագրի փաստում։   

 Մեծ Բրիտանիայի կողմից  հավատարմագրված վկայագրի կամ դիպլոմի 

ստացում՝ գրանցելով հերթական գիտական նվաճումը։ 

 

Ովքե՞ր են ուսումնասիրում English PRO դասընթացները․  

 Բիզնես գործարարներ և մենեջերներ  

 Աշխատանքի անցնող քոլեջի ուսանողներ  

 Վաճառքի և մարքեթինգի մասնագետներ 

  Տուրիզմի և հյուրընկալության անձնակազմ  

 Հասարակական սեկտորի պաշտոնյաներ  

 Տարատեսակ ոլորտների մասնագետներ ներառյալ՝ IT, բանկային գործ, 

իրավական ծառայություններ, կրթություն, ճարտարագիտություն, մեդիա և 

առողջապահություն։ 

Services for Corporations 

Ընկերություններին տրամադրվող ծառայություններ 
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Չկա որևէ կասկած, որ միջազգային բիզնեսի և տուրիզմի ոլորտում անգլերենը 

վաղուց դարձել է լինգվա ֆրանկա2։ Վերը նշվածը ապացուցելու համար կարող ենք 

նշել, որ տարեց տարի ամբողջ աշխարհում աճում է անգլերենը որպես լրացուցիչ լեզու 

սովորողների քանակը, որքան որ աճում է այն մարդկանց քանակը, որոնք ցանկանում 

են դառնալ անգլերեն լեզվի գիտակ։ Ուստի, միջազգային առևտուր իրականացնող 

ընկերությունները պետք է ապահովեն այնպիսի աշխատակազմ, որը հաճախորդների 

հետ անգլերենով կարող է արդյունավետորեն հաղորդակցվել։ 

Վաճառքի և հաճախորդների սպասարկման անձնակազմին բարձր 

մակարդակի անգլերենով հաղորդկացվելու անհրաժեշտ հմտություններով 

ապահովելը կնպաստի՝  

 ավել վաճառքի,  

 հաճախորդների գոհունակությանը և պահպանմանը  

 աշխատակազմի կրճատման նվազմանը։  

Նշանակում է, որ դուք նպասում եք ձեր կազմակերպության բարգավաճմանը, և 

մրցակցային շուկայում ապահովում եք երկարաժամկետ հաջողություն։  

INTESOL English PRO-ն անգլերեն լեզվով մասնագիտական նպատակների 

համար նախատեսված շարունակական մասնագիտական զարգացման  ուսումնական 

դասընթացների համակարգ է, ինչի արդյունքում Մեծ Բրիտանիայի կողմից 

հավատարմագրված դիպլոմներ և հավաստագրեր են տրվում, որոնք այնուհետև 

շնորհվում է INTESOL Worldwide-ի և ALAP Ltd-ի միջոցով։ Վերջինս Մեծ 

Բրիտանիայում ստեղծված կրթական որակավորում շնորհող առաջատար  

կազմակերպություն է, որը մասնագիտանում է դասապատրաստման ոլորտում: 

Յուրաքանչյուր 20-50 ժամ դասընթացի բարեհաջող ավարտից հետո մասնակցին 

տրվում է վկայական, որը հաստատում է որոշակի մասնագիտական գիտելիքի՝ 

անգլերենով խոսելու, լսելու, կարդալու և գրելու որոշակի մակարդակի իմացություն: 
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Ի՞նչ մեթոդներ ենք առաջարկում ձեր անձնակազմին English PRO 

դասընթացներին մասնակցելու համար։ 

 Առցանց դասընթացներ աշխարհի լիցենզավորված ուսումնական 

կենտրոններից մեկում  

 Հաճախորդների համար նախատեսված  կայքում։  

 Առցանց ուսումնարան (ինքնուս և վիրտուալ դասընթացներ։) Դուք 

կարող եք ընդգրկել ձեր անձնակազմին անհատական կամ խմբերի 

բաժանված: Մենք կկապվենք ձեզ հետ՝ ձեր կարիքները պարզելու և 

ստեղծելու այնպիսի դասընթաց, որը կհամապատասխանի ձեր 

պահանջմունքներին։ 

 

Bespoke Services for Overseas Clients 

Անհատական ծառայություններ օտարերկրյա հաճախորդների համար 

 

Կազմակերպությունների և ընկերությունների ուսուցման համար INTESOL 

Worldwide-ը առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները՝  

 Մասնագիտական նպատակներով պայմանավորված անհատական 

ծառայությունների մատուցման համար անգլերենի դասընթացների 

կազմակերպում ներառյալ՝ Մեծ Բրիտանիայի  կողմից 

հավատարմագրում և դասընթացներին մասնակցելու համար 

հավաստագրերի շնորհում։  

 Մեծ Բրիտանիայի կողմից առցանց դասընթացների համար 

հավաստագրի ձեռք բերման աջակցություն, աշխարհի որ կետում էլ որ 

լինեք։  

Եթե դուք դասընթացներ իրականացնող կազմակերպություն կամ 

ձեռնարկություն եք, որը հետաքրքրված է աշխատել INTESOL Worldwide- ի հետ՝ 

սեփական առցանց դասեր կազմակերպելու, հավատարմագրելու և վավերացնելու 
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համար, ապա ձեր շրջակայքում գտեք մեր կենտրոնը կամ դիմեք մեզ՝ Մեծ 

Բրիտանիայի Գլխամասային գրասենյակ՝ պարզելու, թե ինչպես կարող ենք օգնել ձեզ։ 

 

Bespoke Services 

Անհատական ծառայություններ 

Կազմակերպությունների և ընկերությունների ուսուցման համար INTESOL 

English PRO-ն առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները՝  

 Մենք կազմակերպում ենք մասնագիտական նպատակներով 

պայմանավորված անհատական ծառայությունների մատուցման համար 

անգլերենի դասընթացներ, որոնք ստեղծվում են հատուկ տվյալ 

կազմակերպության համար՝ երաշխավորելով, որ մշակված 

դասընթացները համապատասխանում են հավատարմագրման 

չափանիշներին։ Բացի այդ, ձեր դասընթացները մենք ստանում ենք ձեր 

կողմից պաշտոնապես հավատարմագրված։ 

 Մեծ Բրիտանիայի կողմից առցանց դասընթացների համար 

հավաստագրի ձեռք բերման աջակցություն, աշխարհի որ կետում էլ որ 

լինեք։  

Եթե դուք դասընթացներ իրականացնող կազմակերպություն կամ 

ձեռնարկություն եք, որը հետաքրքրված է աշխատել INTESOL Worldwide- ի հետ՝ 

սեփական առցանց դասեր կազմակերպելու, հավատարմագրելու և վավերացնելու 

համար, ապա ձեր շրջակայքում գտեք մեր կենտրոնը կամ դիմեք մեզ՝ Մեծ 

Բրիտանիայի Գլխամասային գրասենյակ՝ պարզելու, թե ինչպես կարող ենք օգնել ձեզ։ 

Find an INTESOL English Pro Training Centre 

 INTESOL English Pro Ոսումնական կենտրոնների որոնում 
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Խնդրում ենք կապ հաստատել ձեր տեղական բաժնի ներկայացուցչի հետ՝ 

լրացուցիչ տեղեկությունների և ուսանողներին INTESOL EnglishPRO դասընթացներին 

ընդգրկելու համար: 

Եթե ձեր երկիրը ցանկում նշված չէ, դիմեք INTESOL UK-ի գլխամասային 

գրասենյակ: 

Դիմեք ձեր տարածաշրջանում INTESOL EnglishPRO արտոնագիր ունեցող անձի 

կամ գործակալի և դարձեք ընդլայնվող և շահութաբեր համակարգի մի մաս: 

Երկիր Քաղաք Ուսումնական կենտրոն 

1․ Բոլիվիա Լա-Պազ Instituto Exclusivo 

2․  Ճապոնիա Տոկիո INTESOL Japan 

 

3. Թուրքիա Ստամբուլ INTESOL Turkey 

 

4. Կամբոջա Պնոմպեն INTESOL Cambodia 
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5․  Քաթար Դոհա Qatar Skills Academy 

6․  Ռուսաստան Մոսկվա INTESOL Russia 

 

7․  Թայլանդ Բանգկոկ AYC Interprograms 

 

8․  Վիետնամ ----- ITD Academy 

 

9․ Հնդկաստան Բանգլադեշ GTT Academy 

 

10․  Իտալիա Ռոշանո New English Academy 
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