
Cursuri profesionale de limba germană 



Oferta



LOVE2TEACH este partenerul ideal în asimilarea şi aprofundarea limbii germane, oferind cursuri de 
limba germană pentru companii şi instituţii într-un format adaptat nevoilor clientului: standard, 
intensiv, one-to-one etc. 

Cursurile noastre se desfăşoară în regim special, individual sau de grup, aplicând cele mai moderne 
metode de predare prin raportare la Cadrul European Comun. Metoda folosită este orientată spre 
satisfacerea nevoilor de comunicare ale cursantului, spre obținerea unei exprimări fluente, spre 
eliberarea din ghearele învăţământului clasic, neproductiv şi monoton.



Cursuri



Planificarea cursurilor

Dorim să discutăm în prealabil cu viitorii noştri cuvrsanţi pentru a cunoaşte nivelul de limbă, 
priorităţile şi obiectivele acestora. Evoluţia lor va fi continuu monitorizată.

Sistemul de predare

Cursantul se află în permanenţă în centrul atenţiei. Toate activităţile sunt adaptate pentru dezvoltarea 
aptitudinilor sale de comunicare. Centrul de greutate (conversaţie, gramatică, vocabular, etc.) este 
orientat în funcţie de scopul lingvistic prestabilit. Se vor integra în procesul de învăţare multiple tipuri de 
dialoguri şi proiecte didactice.



Cursuri standard

Scopul principal al cursurilor noastre de germană generală este de a vă ajuta să comunicaţi cu 
succes. Didactica noastră încorporează toate cele patru componente receptive (ascultare, citire) şi 
productive (exprimare scrisă şi orală). Într-o abordare axată pe comunicare cursantul participă 
activ la lecţii, profesorului revenindu-i rolul de îndrumător. Astfel, chiar şi începătorii folosesc limba 
germană din prima sedinţă.

Cursurile personalizate

Cursurile personalizate sunt cursurile concepute pentru firmele sau instituţiile care 
doresc să ofere angajaţilor training specializat de limbă germană. Ele sunt organizate în 
funcţie de specificul fiecărei firme. Pentru fiecare grupă sau cursant se alege un manual, 
se stabileşte un orar şi se întocmeşte un plan didactic personalizat.



Cursurile personalizate

Cursurile personalizate sunt cursurile concepute pentru firmele sau instituţiile care 
doresc să ofere angajaţilor training specializat de limbă germană. Ele sunt organizate în 
funcţie de specificul fiecărei firme. Pentru fiecare grupă sau cursant se alege un manual, 
se stabileşte un orar şi se întocmeşte un plan didactic personalizat.

Corespondenţă comercială

Un curs util în special persoanelor care işi desfăşoară activitatea în companii multinaţionale 
sau se află în relații cu societăţi ori instituţii de limbă germană. Cursantul deprinde aspectele 
specifice ale diferitelor forme de comunicare scrisă (e-mail, fax, scrisoare), unele extrem de 
importante în viaţa cotidiană (de ex. invitaţii, solicitări, comenzi, reclamaţii, facturi, oferte, 
mape de prezentare).

Cultură şi civilizaţie Germană

Acest curs oferă noţiunile elementare necesare pentru examenul susţinut în 
vederea obţinerii cetăţeniei germane. Printre temele abordate: informaţii 
despre istoria şi geografia spaţiului de limbă germană, tradiţii şi obiceiuri, 
viaţa politică şi culturală, personalităţi marcante, instituţii publice, reguli 
nescrise ale traiului cotidian.



Satisfacţia



Satisfacţia progresului

Cursanţii noştri se vor bucura – începând cu prima şedinţă – de realesuccese, progresul fiind remarcat de 
team lideri, colegi sau prieteni. Punem accent pe punctele lor forte pentru a le creşte încrederea în forţele 
proprii.

Siguranţa succesului

Oferim consiliere în procesul de asimilare a limbii germane. Un aspect extrem de important îl constituie 
studiul individual. Cursanţii trebuie să fie conştiincioşi şi perseverenţi.



Profesorul



Dr. Bogdan C. Nan
Language Trainer

Dr. Bogdan Nan este absolvent al secţiei Germană-Engleză a Facultăţii de Litere, Filosofie şi Istorie din 
cadrul Universităţii de Vest din Timişoara. Obţine pe 29 septembrie 2006 certificatul SIT TESOL, iar în 
2007 certificatul de predare a limbii engleze ca limbă străină Cambridge CELTA. 

Fiind un adept al noii metode comunicative de predare a limbilor străine, participă la nenumărate 
cursuri de perfecţionare ale prestigiosului Institut Goethe. In perioada 2005-2016 colaborează cu 
Centru Cultural German din Timişoara, unde organizează cursuri standard de limbă germană, precum 
şi un curs special de germană medicală.



Contact

M:  0740-003-133                 E: bogdan.nan@love2teach.ro                  W:  www.love2teach.ro


