Riversdown House
itin aukštos kokybės mokymosi patirtis

Kalba | Bendravimas | Kultūra

„Riversdown House rezidencija išskirtinė tuo,
kad čia kalba ir bendravimas susiejami su
tarpkultūriniu mokymu jums tinkamiausiu
santykiu. Taip pat ji išsiskiria gražia aplinka
ir, žinoma, atsidavusiu ir daug žinių turinčiu
personalu. Per savo ilgą karjerą dirbdamas
skirtingose tarptautinėse bendrovėse
pasauliniame oro linijų sektoriuje keletą
kartų šioje rezidencijoje praleidau po keletą
savaičių ir galiu tvirtai teigti, kad ši vieta
tikrai ypatinga – jos niekada nepamiršite...“
Maunu von Lüders, buvęs „JetLite“ Indija ir
„FlyNordic“ Švedija generalinis direktorius

„Riversdown“ rezidencijos istorija

Gyventi kalba – pirmojoje rezidencijoje –
mokymų centre
Viskas prasidėjo 1971 m., kai „Riversdown House“ tapo pirmuoju pasaulyje
kalbų mokymo centru, siejamu su rezidencijos sąvoka. Daugelį kartų bandyta
įkurti panašias rezidencijas, bet šio sumanymo ištakos glūdi čia.
Ričardas D. Liuisas (Richard D. Lewis) sumanė drąsų ir paprastą dalyką –
užsiėmusius profesionalus pakviesti į vietą, kurioje jie galėtų gyventi, kvėpuoti
ir svajoti anglų kalba visą parą. Taip pat kad svečiai būtų mokomi individualiai
arba mažose grupėse dėstytojų, kurie supranta, ką daryti su kalba.
Jo siekis – kad svečiai čia galėtų užmegzti ryšius su kitais kursų dalyviais
ir sužinotų naujų dalykų apie kitas kultūras. Kad galėtų intensyviai mokytis,
tačiau tuo pačiu patirtų ir mėgautųsi nuostabia aplinka ir susitiktų su
žmonėmis, dėl kurių jie niekada nepamirštų šių kursų. Ir dar kartą čia
sugrįžtų.
„Riversdown“ rezidencijoje mokėme daugiau kaip 15 000 žmonių –
šiandien ir jūs galite patirti, ką reiškia čia būti, ir įeiti į „Riversdown“
rezidencijos istoriją.

Nuo ko pradėti?
Struktūrinis, bet lankstus metodas

Galbūt jau girdėjote apie mus savo šalyje
arba suradote mus per mūsų interneto
svetainę. Bet kuriuo atveju, mes:
1) aptarsime su jumis jūsų poreikius;
2) patikrinsime jūsų kalbos žinių lygį ir bendrą
gebėjimą veiksmingai bendrauti;
3) parengsime jums skirtą asmeninę
programą, kuri atitiktų jūsų kalbos lygį ir
verslo tikslus.
Jeigu jums ir jūsų organizacijai reikia
sėkmingiau veikti tarptautiniu lygmeniu,
„Riversdown House“ rezidencija skirta kaip
tik jums! Mūsų tikslas – padėti jums perduoti
savo žinią ir užtikrintai padaryti įtaką
žmonėms pasauliniame kontekste. Taigi
svarbiausia – užtikrinti tinkamą kalbos,
bendravimo įgūdžių ir tarpkultūrinės
komunikacijos mokymo pusiausvyrą.

Kuo geriau suprasime, ką turite daryti, tuo
geriau. Pavyzdžiui, galbūt jums reikia, kad
valdyba pritartų naujam verslo planui. Galbūt
turėsite pirmininkauti susitikime Europos
Komisijoje. Galbūt jums teks mokyti klientus
naudoti jūsų programinę įrangą.
Nepriklausomai nuo to, kaip veiksmingai
gebate bendrauti šiuo metu, padėsime jums
patobulinti bendravimo įgūdžius.
Įsigilinsime į jūsų pasaulį – pardavimų,
marketingo, IT, finansų, žmogiškųjų išteklių,
administravimo, planavimo, gamybos, ES
teisėkūros arba mokslinių tyrimų ir plėtros, ir
jūsų mokymą pritaikysime atitinkamam
kontekstui.
Galiausiai, veiksmingas bendravimas –
pirmiausia gebėjimas paskatinti žmones
daryti tai, ko jums reikia.

Atsidavusių dėstytojų komanda

„Parinkdami mano
dėstytojus pataikėte
kaip pirštu į akį –
juos galiu įvertinti
tik aukščiausiais
balais.“
Marketingo vadovė,
Belgijos farmacijos bendrovė

Patyrę, daug žinantys ir smalsūs
Su jumis dirbs nedidelė jums skirta komanda,
kuriai vadovaus vienas iš mūsų programos
dėstytojų. Kai kurie iš jų šioje rezidencijoje
dirba 15 metų ar ilgiau, taigi jų patirtis jums
bus išties naudinga.
Jie daug žino apie verslą, valdžios institucijas
ir aktualijas ir labai domisi tuo, kuo jūs
užsiimate.

Jeigu dirbate IT, farmacijos, telekomunikacijų,
bankininkystės srityse, ministerijoje,
inžinerijos, konsultacijų, gamybos, statybų,
nekilnojamojo turto srityse, akademinėje
aplinkoje, teisininkų firmoje, naftos
pramonėje, ginkluotųjų pajėgų srityje arba
kurioje nors kitoje srityje, esame beveik tikri,
kad rasime dėstytojus, kurie bent šiek tiek
išmano jūsų sritį.

„Administravimas
buvo tobulas – nuo
paėmimo oro uoste
iki mokymų
pabaigos.“
Generalinis direktorius,
Vokietijos technologijų bendrovė

„Jūs sukuriate labai šiltą
ir jaukų klimatą.“

Ministerijos pareigūnas, Švedija

Kokia yra įprasta diena?
08:15 - 08:45

Pusryčiai su kitais kursų dalyviais, skaitomi
Didžiosios Britanijos laikraščiai

08:45 - 09:00

Savarankiškas mokymasis prie mūsų
plačiaekranių kompiuterių

09:00 - 09:40

I mokymų užsiėmimas

09:45 - 10:25

II mokymų užsiėmimas

10:25 - 10:35

Užsiėmimų apžvalga

10:35 - 10:50

Arbatos/ kavos pertrauka – proga vartoti
bendravimo anglų kalbą

10:50 - 11:30

III užsiėmimas

11:35 - 12:15

IV užsiėmimas

12:20 - 13:00

V užsiėmimas

13:05 - 14:30

Pietūs – dar viena proga užmegzti ryšius su
kitais kursų dalyviais

14:30 - 15:10

VI užsiėmimas

15:15 - 15:55

VII užsiėmimas

15:55 - 16:05

Užsiėmimų apžvalga

16:05 - 16:20

Arbatos/ kavos pertrauka – palaikome
pašnekesį

16:20 - 17:00

VIII užsiėmimas

17:00 - 19:00

Įtvirtinami per dieną išmokti dalykai/ laisvalaikis

19:00 - 20:15

Vakarienė su dalyviais ir darbuotojais

20:30 - 21:45

Poilsis per mūsų vakarinių užsiėmimų programą

„Mokymo kokybė viršijo mano
lūkesčius.“
Ministerijos pareigūnas, Lietuva

Mokymo patirtis: nuodugnus konkrečiam asmeniui pritaikytas mokymas
„Riversdown“ rezidencija jums bus
naudingiausia, jeigu atvyksite ne mažiau kaip
dviem savaitėms.
Mokoma asmeniniuose, individualiuose
užsiėmimuose su dėstytojais, kurie parinkti
taip, kad atitiktų jūsų kalbos žinių lygį ir
tikslus. Galite tiksliai pasirinkti mokymų
intensyvumą, priklausomai nuo konkrečių
savo poreikių ir reikalavimų. Taip pat galite
padirbėti mažose grupelėse, jeigu manysime,
kad toks mokymasis jums bus naudingas.
Prireikus į programą įtraukiamos
technologijos; jos naudojamos padedant
dėstytojui arba ne oficialių mokymų (kurie
vyksta 9.00 – 17.00) metu.
Mažiausias galimas dalyvių amžius – 18 m.

Į jūsų programą gali būti įtraukta,
pavyzdžiui:

• bendravimo anglų kalba, padėsianti
sukurti tinkamą verslui aplinką;

• jūsų kalbos struktūros apžvalga ir tipinės
klaidos;

• žodyno plėtojimas jūsų profesinėje srityje;

• kalbėjimo sklandumo tobulinimas ir
pasitikėjimo didinimas;

• tarimo ir intonacijos praktika su
sudėtingais žodžiais ir frazėmis, kurių
negalite išvengti;

• dėmesys gramatikai siekiant patenkinti
pagrindinius jūsų poreikius, pvz., apibūdinti
procesus arba bandant nuspėti ateitį;

• pasitikėjimo didinimas bendraujant su
įvairių kultūrų atstovais siekiant geresnių
rezultatų;

• jūsų gebėjimo bendrauti su klausytojais
gerinimas;

• mokymasis pritaikyti norimą perduoti
žinią, kad kitų kultūrų atstovai tinkamai į ją
sureaguotų;

• metodai, padėsiantys gerinti pristatymų
įgūdžius;
• patarimai, kaip pasiekti ką norite ir išlikti
mandagiam;
• susirinkimų ir derybų anglų kalba įgūdžiai;

• kaip rašyti el. laiškus, kad pasiektumėte
norimą rezultatą;
• į rezultatus orientuotas bendravimas per
atstumą žodžiu ir raštu.

Tarpkultūrinė komunikacija
Konkurencingumo įgijimas kaupiant žinias apie kultūrą
Ričardas D. Liuisas – vienas iš geriausių
pasaulyje tarpkultūrinės komunikacijos
mąstytojų, taigi turime idealias sąlygas
prireikus į jūsų mokymus įtraukti galingą
ir praktišką tarpkultūrinės komunikacijos
aspektą.
Bendravimas susijęs ne tik su kalba, bet
pirmiausia su vertybėmis, slypinčiomis už
žodžių ir mūsų elgesio. Didžioji dalis mūsų
mokymų apima tarpkultūrinius dalykus, kurie
pagrįsti mūsų sukurtu išskirtiniu kultūros
modeliu ir didžiuliu surinktos medžiagos
banku, kuriuo negali naudotis nė vienas kitas
kalbų mokymo centras.
Prireikus atlikdami jūsų poreikių analizę
galime konkrečiau suplanuoti, kokios

pagalbos šioje srityje jums reikia. Galite
rinktis iš daugiau negu 100 šalių kultūrų, apie
kurias sužinosite, arba pasirinkti bendresnį
arba funkcinį metodą.
Pavyzdžiui, galite rinktis didinti virtualios
komandos, kuriai vadovaujate, našumą ir
sėkmingumą arba pritaikyti savo pristatymą,
tarkime, JAV verslo aplinkai.
Už papildomą mokestį netgi galite rinktis
vieną arba dvi kalbos mokymų dienas dėmesį
sutelkti vien į tarpkultūrinę komunikaciją.
Visi kursų dalyviai gali išsirinkti asmeninį
kultūrų profilį mūsų apdovanojimą pelniusioje
„CultureActive“ interneto svetainėje ir
apžvelgti rezultatus su dėstytoju.

Tarptautinio verslo išsilavinimas ir moksliniai tyrimai
Liuiso (Lewis) kultūros modelis yra
svarbiausia Pietų Karolinos valstijoje
esančios Duke Fuqua Business School
(Diuk Fukva verslo mokyklos) projekto
„InterCulturalEdge“ (ICE) dalis.
ICE yra bendras Diuk mokyklos,
bendrovės „Richard Lewis
Communications“ ir „CultureActive“

bandymas, kuriuo siekiama sukurti
pasaulinį verslo atstovų tarpkultūrinio
švietimo ir mokslinių tyrimų kompetencijos
centrą.
Pastaraisiais metais „Financial Times“
ir „Newsweek“ žurnalai Diuko įmonių
mokymo padalinį nuolat įvertino kaip
geriausią tokio pobūdžio centrą pasaulyje.

„Ričardas D. Liuisas
sukūrė turtingą ir
galingą priemonę,
kuri padeda skleisti
kultūriniu požiūriu
sudėtingas žinias
ir leidžia didinti
galimybes ir mažinti
grėsmes. Tokie
klausimai būtų labai
svarbūs bet kurioje
tarptautinio verslo
situacijoje... Globalus
mąstymas būtinas
mums visiems.“
Marta Szabo White, Ph.D. prof. asist.,
J. Mack Robinson School of Business
(J. Macko Robinsono verslo mokykla),
Georgia State University (Džordžijos
valstybinis universitetas)

Kas vyksta tarp
oficialių mokymų?
Mokymai „Riversdown“
rezidencijoje vyksta ne tik
mokymų salėje. Čia gyvenama
kalba, ji nuolat vartojama
ir mokomasi struktūrinėje
ir dinaminėje bendravimui
tinkančioje aplinkoje. Siekiame
jus kuo greičiau supažindinti
su realiais žmonėmis, kurie
dalyvauja vietos mokymuose,
arba su kitais kursų dalyviais.

Kaip galėdami stengiamės kursų dalyviams
suteikti įsimintiną patirtį, kuri leistų užtikrinti,
kad mokymai tikrai išliktų atmintyje.
Patirtis „Riversdown“ – kitokia: čia netenka po
sterilioje klasėje praleistos dienos grįžti tiesiai
į savo viešbučio kambarį.

Į socialinę programą
gali būti įtraukta:

Kursų dalyviai savaitei išsirenka bendravimo
pirmininką (mažiausiai trys buvę pirmininkai
vėliau tapo savo šalies ministrais
pirmininkais). Greitai sukuriama komandos
dvasia ir daugelis žmonių bendrauja įvairiose
šalyse ir žemynuose praėjus daugeliui
metų nuo tada, kai jie pirmą kartą susitiko
„Riversdown“ rezidencijoje.

• apsilankymas teatre;
• galimybė aplankyti greta esantį Vakarų
Meono kaimą;
• šeštadienio kelionės į Londoną, Oksfordą,
Solsberį arba Stounhendžą;
• apsilankymas pirmojoje Anglijos sostinėje –
Vinčesteryje;
• gyvybingas pokalbis apie anglišką sūrį;
• supažindinimas su škotų šokiais;
• magijos vakaras.

„Man patiko socialinė
programa ir kultūrinės
ekskursijos; jos buvo
įkvepiančios ir suteikė
man naujos informacijos
apie Anglijos istoriją,
žmones ir kultūrą.“
Pardavimų direktorius,
Japonijos automobilių bendrovė

Apgyvendinimas ir
maitinimas
Čia turėsite savo asmeninį
kambarį viename iš dviejų
20 hektarų plote įkurtos
„Riversdown“ rezidencijos,
esančios atokiame Hempšyro
kaime, namų.
Pagrindinis rezidencijos namas – istorinis
saugomas XIVa. pastatas. Pirmosios
viduramžiais pastatytos salės pamatai padėti
1328 m. Teigiama, kad čia savaitgalius
leisdavo rašytoja romanistė Džeinė Ostin
(Jane Austen). Pusryčiai, pietūs ir vakarienė
tiekiami kasdien, mes užtikriname atitiktį
visiems mitybos reikalavimams. Mūsų virtuvės
šefai ruošia įvairių šalių patiekalus, į juos
įtraukia ingredientus iš apdovanojimą pelniusio
mėsininko iš Vakarų Meono patiekalų – šviežų
Hempšyro upėtakį, rėžiuką iš netoliese
esančio Vornfordo ir kitus vietinius produktus.

„Nuostabu. Man labai patiko mano kambarys „Valhala“.“
Personalo direktorius, Ispanijos gamybos organizacija

„Puiku.
Sveikinimai
virtuvei.“
Personalo direktorius,
Ispanijos gamybos organizacija

Palaikome gerą formą
„Sveikame kūne sveika siela“
Mes vadovaujamės lotyniška
fraze mens sana in corpore
sano – sveikame kūne sveika
siela, todėl užtikriname daugybę
įvairių ir nemokamų vietos
pramogų, kurios gali būti
ypač naudingos dalyvaujant
intensyviuose mokymuose. Čia
rasite:

John Harris
Jeigu norėtumėte išmokti žaisti golfą
arba patobulinti šio žaidimo įgūdžius,
tiesiog paprašykite Džono Hariso, čia
gyvenančio mūsų PGA golfo
profesionalo, kad jus pamokytų.
Įprastai „Riversdown“ rezidencijoje jis
būna nuo balandžio iki spalio; čia
apsistojusius svečius jis gali pamokyti
žaisti golfą, netgi iki oficialios
handikapo kortelės, kuri galioja bet
kuriame pasaulio golfo aikštyne.
Kai kuriose šalyse golfas tapo galingu
verslo santykius lemiančiu veiksniu,
nors jį išmokti žaisti nėra taip
sudėtinga, kaip gali pasirodyti.

• 9 duobučių golfo aikštyną;
• sporto salę;
• teniso aikštynus (du dirbtinės žolės, vieną
natūralios žolės);
• autentišką suomišką sauną;
• baseiną lauke (vasaros mėnesiais);
• dviračius;
• stalo tenisą.
„Riversdown“ rezidencija yra apsupta
nuostabios kaimo vietovės, kuri idealiai tinka
pasivaikščiojimui ir bėgiojimui. Šioje vietoje
taip pat galima pajodinėti žirgais, surengti
išvykas prie visame pasaulyje žinomų
muselinei žūklei tinkamų upių – Testo ir
Ičeno. Be to, galima suorganizuoti jogos ir
pilateso užsiėmimus.

Ką gausite už investuotus pinigus?
• Asmeninėms reikmėms pritaikytą mokymą
nuo 9.00 iki 17.00 val., nuo pirmadienio
iki penktadienio, kurį sudarys individualūs
ir savarankiško mokymosi (su dėstytojo
pagalba) užsiėmimai, priklausomai nuo to,
kokius kursus konkrečiai pasirinksite;
• visą mokymo medžiagą;
• jeigu aktualu, apsilankymą vietos įmonėse,
kad susitiktumėte su jūsų profesinėje srityje
dirbančiais žmonėmis;
• prieigą prie kompiuterinių mokymo sistemų;
• bevielį internetą visose mokymų salėse ir
gyvenamuosiuose kambariuose;

• puikų maitinimą (pusryčius, pietus ir
vakarienę);
• privatų apgyvendinimą vietoje, įskaitant
asmeninę skalbyklą;
• socialinę veiklą vakare (viskas įskaičiuota
į kursų kainą, išskyrus pasirenkamą
apsilankymą teatre);

„Riversdown House“
rezidencija –
vieta jūsų organizacijos vidaus
susitikimams

• nemokamą naudojimąsi visais sporto ir
laisvalaikio įrenginiais;
• visos dienos šeštadieninę ekskursiją
klientams, kurie čia lieka dvi savaites arba
ilgiau;

• internetinius kultūros srities išteklius
„CultureActive“ aplinkoje;

• nemokamą nuvežimą į Sautamptono,
Bornmuto, Hitrou arba Getviko oro uostus ir
atvežimą iš jų;

• Ričardo D. Liuiso knygą „When Cultures
Collide“;

• išsamią kursų pabaigos ataskaitą su
rekomendacijomis būsimiems mokymams.

• arbatą ir kavą ryte ir po pietų;
Juha Hetemäki, „Skanska Oy“
prezidentas ir generalinis direktorius,
„Riversdown“ rezidencijoje rengia
aukščiausio rango vadovų susitikimus.
Nuolatiniai klientai dažnai renkasi
„Riversdown House“ įmonės vidaus
susitikimams rengti ir komandos
dinamikai plėtoti. Siūlytume čia rengti:
• pardavimų pradžios susitikimus;
• direktorių lygmens diskusijas;
• komandos stiprinimo renginius;
• kalbų/ tarpkultūrinės komunikacijos
mokymus ir vidaus susitikimus
(mišrius renginius)

Riversdown House
Warnford
Hampshire
SO32 3LH
Jungtinė Karalystė
Tel.: +44 1962 77 11 11
Faksas: +44 1962 77 10 50
El. paštas: info@crossculture.com
www.crossculture.com/riversdown

Kur yra „Riversdown House“?

London

Riversdown
House

Ji yra Hempšyre, esančiame 60 mylių į pietvakarius nuo
Londono. Artimiausias oro uostas – Sautamptonas (35
min atstumu automobiliu nuo čia), kiek toliau - Bornmutas
(50 min), Hitrou (1 val.) ir Getvikas (1 val. 20 min).
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