Riversdown House
Üstün kaliteli bir öğrenme deneyimi

Dil | İletişim | Kültür

“Riversdown House’u özgün kılan şey dil,
iletişim ve kültürler arası eğitimi tam
ihtiyacınız olan doğru oranda harmanlama
yöntemi; güzel çevresi ve elbette, kendini
işine adamış ve bilgili personelidir. Küresel
havayolu endüstrisindeki birtakım uluslararası
işler sebebiyle uzun kariyer yolculuğum
sırasında farklı vesilelerle orada birkaç hafta
geçirdim ve kesinlikle söyleyebileceğim şey,
asla unutamayacağınız, gerçekten özel bir
yer olduğudur...”
Maunu von Lüders, İsveç’teki FlyNordic ve
Hindistan’daki JetLite’ın önceki CEO’su

Riversdown Hikayesi

Dili yaşamak - orijinal yerleşik
eğitim merkezi
Her şey 1971’de Riversdown House Yerleşim Konseptini kullanan ilk dil
eğitim merkezi olduğunda başladı. Pek çok taklidi olmasına rağmen her
şeyin başladığı yer burasıydı.
Richard D. Lewis’in basit ve cesur fikri meşgul ve profesyonel insanları
gün boyunca İngilizce yaşayabilecekleri, nefes alabilecekleri ve hayal
kurabilecekleri bir yere koymaktı. Dille ne yapmaları gerektiğini anlayan
eğitimciler tarafından bire bir veya küçük gruplar halinde eğitim göreceklerdi.
Diğer dost katılımcılarla bağlar kuracak ve diğer kültürlerden farklı bir
şeyler öğreneceklerdi. Sıkı çalışacaklardı ama aynı zamanda çarpıcı
çevreyi tecrübe ederek tadını çıkaracak ve kurslarını asla unutmamalarını
sağlayacak olan insanlarla tanışacaklardı. Geri geleceklerdi.
Riversdown House’da 15,000’i aşkın insanı eğittik – siz de bugün
Riversdown Hikayesini tecrübe edebilir ve parçası olabilirsiniz.

Nereden başlayacaksınız?
Planlı ama esnek bir yaklaşım

Yaşadığınız ülkeden zaten bizi tanıyor
olabilirsiniz veya web sitemiz üzerinden bize
ulaşmış olabilirsiniz. Her türlü durumda
aşağıdakileri yapacağız:
1) İhtiyaçlarınız konusunda sizinle
konuşacağız.

Ne yapmaya ihtiyacınız olduğunu ne kadar
anlarsak o kadar iyidir. Örneğin, kurula yeni
bir iş planını kabul ettirmeniz gerekebilir.
Belki de Avrupa Komisyonundaki bir
toplantıya başkanlık edeceksiniz. Yazılımınızı
kullanmaları için müşterileri eğitmeniz
gerekebilir.

2) Dil seviyenizi ve etkili iletişimdeki genel
yeteneğinizi kontrol edeceğiz.

Şu anda ne kadar iyi iletişim kuruyorsanız
kurun, bunu çok daha ileri götüreceğiz.

3) İş hedeflerinize ve seviyenize uygun
kişiselleştirilmiş bir program
tasarlayacağız.

Satış, pazarlama, BT, finans, insan
kaynakları, idare, planlama, üretim, AB
mevzuatı, araştırma ve geliştirme dünyanıza
giriyor ve öğreniminizi doğru bağlamda
gerçekleştiriyoruz.

Eğer siz ya da organizasyonunuz uluslararası
performansınızı arttırma ihtiyacı
duyuyorsanız, Riversdown House tam size
göre. Amacımız küresel bağlamda
düşüncelerinizi aktarabilmenize ve insanları
kendinize güvenerek ikna etmenize yardımcı
olmaktır. Dil, iletişim yetenekleri ve kültürler
arası destekte doğru dengeyi tutturmak
başlangıç noktasıdır.

Sonuç olarak etkili iletişim insanlara,
yapmalarına gerek duyduğunuz şeyleri
yaptırmak üzerinedir.

Kendini işine adamış bir eğitimciler takımı

“Benim eğitimcilerimi
seçerseniz hedefi on
ikiden vurursunuz
- onlara sadece
en yüksek puanı
yakıştırabilirim.”
Pazarlama Müdürü,
Belçikalı farmasötik şirketinden

Tecrübeli, bilgili ve meraklı
Programlama Eğitimcilerimizden biri
tarafından yönlendirilen küçük bir takım
size tahsis edilecektir. Bazıları Riversdown
House’da 15 yıl veya daha fazla süredir
bulunuyor ve onların tecrübelerinden
yararlanma fırsatınız olacak.
İşler, devlet yönetimi ve güncel gelişmeler
hakkında geniş bilgilere sahipler ve yaptığınız
şeylere derin ilgi duyuyorlar.

İster BT, farmasötik, telekomünikasyon,
bankacılık, bakanlık, mühendislik,
danışmanlık, imalat, inşaat, mülkiyet,
akademik çevre, hukuk firması, petrol
endüstrisi, silahlı kuvvetler veya hangi alanda
olursanız olun, alanınızla ilgili bir şeyler bilen
eğitimcilere hemen hemen kesinlikle sahibiz.

“Çok sıcak ve samimi bir atmosfer
yaratıyorsunuz.”

“Havalimanından
alınma anından en
sonuna kadar
yönetim kusursuzdu.”
Genel Müdür,
Alman teknoloji şirketi

Bakanlık Görevlisi, İsveç

Sıradan bir gün nasıl geçiyor?
08:15 - 08:45

Dost kurs katılımcılarıyla kahvaltı ve İngiliz
gazetelerinin okunması

08:45 - 09:00

Geniş ekranlı bilgisayarlarımızda bir süre
kendi kendine çalışma

09:00 - 09:40

Eğitim seansı 1

09:45 - 10:25

Eğitim seansı 2

10:25 - 10:35

Seansın gözden geçirilmesi

10:35 - 10:50

Çay / kahve molası – sosyal İngilizce pratiği
yapma fırsatı

10:50 - 11:30

Eğitim seansı 3

11:35 - 12:15

Eğitim seansı 4

12:20 - 13:00

Eğitim seansı 5

13:05 - 14:30

Öğle yemeği – dost katılımcılarla iletişim
kurmak için diğer bir fırsat

14:30 - 15:10

Eğitim seansı 6

15:15 - 15:55

Eğitim seansı 7

15:55 - 16:05

Seansın gözden geçirilmesi

16:05 - 16:20

Çay / kahve molası – muhabbetinizi geliştirme fırsatı

16:20 - 17:00

Eğitim seansı 8

17:00 - 19:00

Gün içinde öğrenilenlerin pekiştirilmesi / Boş vakit

19:00 - 20:15

Katılımcılar ve personelle akşam yemeği

20:30 - 21:45

Akşam etkinlik programımız sırasında
yorgunluğun atılması

“Eğitimin seviyesi beklentilerimin
de ötesindeydi.”
Bakanlık Görevlisi, Litvanya

Yakından ve kişisel öğrenme deneyimi
Eğer en az 2 haftalığına gelirseniz
Riversdown House’dan en iyi şekilde
yararlanmış olacaksınız.
Öğreniminiz sizin seviyeniz ve amaçlarınıza
uygun şekilde seçilmiş eğitimcilerle bireysel,
yüz yüze seanslardan oluşmaktadır.
İhtiyacınız ve gereksiniminiz tam olarak
neyse buna en uygun eğitim yoğunluğunu
seçebilirsiniz.
Ayrıca öğrenmenize yardımcı olacağını
düşündüğümüz küçük gruplarda bazı
çalışmalar yapabilirsiniz. Bir eğitimciden
yakın rehberlik alarak veya dokuzdan beşe
resmi eğitim zamanı dışında, gerekli yerlerde
programınız teknoloji destekli olacaktır.
Katılımcılar için minimum yaş 18’dir.

Programınızda olabileceklere dair bazı
örnekler:
• Dil yapınızın ve tipik hatalarınızın gözden
geçirilmesi
• Akıcılığınızın ve özgüveninizin geliştirilmesi
• Süreçleri açıklamak veya gelecek hakkında
tahminde bulunmak gibi temel ihtiyaçlarınızı
destekleyecek gramer bilgisine
odaklanmak.
• Dinleyicilerle etkileşime geçme
yeteneğinizin iyileştirilmesi
• Sunum yeteneklerinizin iyileştirilmesi için
yöntemler
• Nezaketinizi koruyarak kendi bildiğinizi
okumanın yolları

• İş için doğru iklimi oluşturacak sosyal dil
• Toplantı ve görüşme yetenekleri
• Profesyonel alanınızda kelime
dağarcığınızın büyümesi
•Kaçınılmaz zor sözcük ve deyimlere dair
telaffuz ve tonlama pratikleri
• Daha iyi sonuçlar elde etmek için farklı
kültürlerde güven inşası
• Diğer kültürlere etki edecek şekilde
mesajınızı aktarma pratikleri
• İstediğiniz etkiyi sağlayacak e-postaları
yazabilmek
•K
 onuşma ve yazmada sonuç odaklı uzak
iletişim

Kültürler Arasında
Kültür vasıtasıyla rekabet avantajı sağlamak
Richard D. Lewis dünyanın önde gelen
kültürler arası düşünürlerinden birisidir;
dolayısıyla gerektiğinde eğitiminize güçlü
ve pratik şekilde kültürler arası katkılarda
bulunmak için ideal seviyedeyiz.
İletişim sadece dili kapsamaz, aynı zamanda
sözcüklerimiz arkasındaki değerleri ve
tavırlarımızı kapsar. Eğitimimizin büyük kısmı;
hiçbir diğer dil eğitim merkezinin erişimi
olmayan kendi özgün kültür modelimize ve
geniş materyal bankasına dayalı kültürler
arası unsurlar içermektedir.
İhtiyaçlarınızı analiz ederken gerektiğinde bu
alanda daha spesifik şekilde yardım etmeyi
planlayabiliriz. 100’ü aşkın ulusal kültür
arasından öğrenim için seçimde bulunabilir

veya daha genel ya da işlevsel bir yaklaşım
seçebilirsiniz.
Örneğin liderlik ettiğiniz sanal bir takımın
üretim ve başarısını iyileştirmek isteyebilir
veya sunumunuzu ABD’ye uyarlayabilirsiniz.
Hatta ek bir ücret karşılığında sadece
kültürler arası eğitime odaklanmak için dil
eğitiminiz dışında bir iki gün geçirebilirsiniz.
Tüm kurs katılımcıları ödüllü CultureActive
web sitemizden bir Kişisel Kültür Profili
edinmeyi ve bir eğitimciyle sonuçları gözden
geçirmeyi seçebilir.

Uluslararası iş eğitimi ve araştırması
Lewis kültür modeli, Kuzey Carolina
Duke Fuqua İşletme Okulundaki
InterCulturalEdge (ICE) projesinin
merkezinde yer almaktadır.
ICE; Duke, Richard Lewis
Communications ile CultureActive
arasındaki ortak bir girişim olup, amacı
işletme bağlamında kültürlerarası eğitim

ve araştırma hususunda küresel bir
mükemmeliyet merkezi geliştirmektir.
Duke’s Corporate Education birimi son
yıllarda istikrarlı şekilde Financial Times ve
Newsweek tarafından dünyada türünün 1
numarası olarak değerlendiriliyor.

“Richard D. Lewis;
tehditleri en aza
indirmeye ve fırsatları
güçlendirmeye imkan
tanıyan ve kültürel
güçlükleri dağıtmaya
hizmet eden zengin
ve güçlü bir araç
geliştirmiş. Bu tür
meseleler herhangi
bir uluslararası iş
durumunda çok
önemli olabilir…
Küresel bir anlayış
hepimiz için
zorunludur.”
Marta Szabo White, Yardımcı Doçent,
J. Mack Robinson İşletme Okulu,
Gürcistan Devlet Üniversitesi

Resmi eğitimin dışında
neler oluyor?
Riversdown’da öğrenim görmek
sadece eğitim odasında
gerçekleşenler değildir. Aynı
zamanda yapılandırılmış ve
dinamik bir sosyal ortamda o
dili kullanarak ve öğrenerek
tecrübe etmektir. Hem yerel
insanlarla hem de diğer kurs
katılımcılarıyla sizi hızlı şekilde
anlamlı konuşmalara başlatmayı
amaçlıyoruz.

Kurs katılımcılarına hatırlanabilir bir tecrübe
yaşatmak ve bu şekilde öğrendiklerinin
gerçekten akıllarında kalmasını sağlamak için
elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.
Riversdown Deneyimini yaşamak ile, steril bir
sınıfta geçirdiğiniz günün ardından otelinize
gitmek arasında dünya kadar fark vardır.

Kurs katılımcıları o hafta için bir Sosyal
Başkan seçerler (en az üç tanesi ülkesinin
Başbakanı olarak devam etmiştir). Kısa
zamanda bir takım ruhu ortaya çıkar;
ülkeler ve kıtalar arasında pek çok insan
Riversdown’da ilk tanıştıkları zamandan
yıllar sonra bile iletişimde kalmaya devam
etmektedirler.

Sosyal program şunları
içerebilmektedir:
• Tiyatro ziyareti
• Civarda yer alan West Meon’daki “Köyle
Buluşma” şansı
• Londra, Oxford, Salisbury veya
Stonehenge’e cumartesi gezileri
• İngiltere’nin ilk başkenti Winchester’ı ziyaret
etme
• İngiliz Peyniri üzerine canlı bir sohbet
• İskoçya Dansıyla tanışma
• Sihirli bir akşam

“Sosyal programdan ve
kültür gezilerinden zevk
aldım; ufuk açıcıydılar ve
bana tarih, insanlar ve
İngiliz kültürü hakkında
yeni şeyler öğrettiler.”
Satış Müdürü, Japon araba şirketi

Konaklama ve yemek
Hampshire kırsalının
derinliklerinde yaklaşık
20 hektarlık toprakta
bulunan Riversdown House
malikanesindeki iki evden
birisinde özel bir yatak odasına
sahipsiniz.
Ana ev 14. yüzyıla dayanan ve koruma
altındaki bir binadır. Orijinal ortaçağ salonunun
temelleri 1328’de atılmıştır. Yazar Jane
Austen’in burada haftalar geçirdiği
söylenmektedir.
Her gün kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri
sunulmaktadır ve tüm besin gereksinimi
ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Şeflerimiz West
Meon’daki ödüllü kasabımızdan gelen
malzemeleri, taze Hampshire alabalığını,
civardaki Warnford’dan gelen suteresini ve
diğer yerel ürünleri kullanarak uluslararası
mutfaklara ait yemekleri sunmaktadır.

“Harika. ‘Skansen’ yatak odama bayıldım.”
Genel Müdürlük Sekreteri, Finlandiya havayolları

“Mükemmel.
Mutfağı tebrik
ediyorum.”
Personel Müdürü,
İspanyol imalat organizasyonu

Formda kalmak
“Sağlıklı bir vücutta sağlıklı bir zihin”
Latince tabirdeki görüşü
paylaşıyoruz, mens sana in
corpore sano – yani sağlıklı
bir vücutta sağlıklı bir zihin.
Dolayısıyla yoğun öğrenme
sürecine katkıda bulunmak için
tamamı ücretsiz olan kapsamlı
tesis içi boş zaman imkanları
sağlıyoruz:

John Harris
Golfçülük öğrenmek ve kendinizi
geliştirmek isterseniz aramızda kalan
PGA Profesyonel Golfçülük’ten John
Harris’e sormanız yeterlidir.
Genelde Nisan’dan Ekim’e kadar
Riversdown’da kalmaktadır ve size
kaldığınız süre boyunca golf eğitimi
vererek dünyadaki herhangi bir golf
kursunda geçerli olan resmi handikap
kartını edinmenizin yolunu açabilir.
Bazı ülkelerde golf, iş ilişkilerinde
tesirli ve güçlü bir faktör haline
gelmiştir ve öğrenmesi tahmin
edeceğiniz kadar zor değildir.

• 9-delikli PGA onaylı golf kursu
• Spor salonu
• Tenis kortları (iki tane suni çimli, bir çimenli)
• Otantik Finlandiya saunası
• Açık yüzme havuzu (yaz aylarında)
• Bisikletler
• Masa tenisi
Riversdown, yürüyüş ve koşu için ideal olan
şahane bir kırsal bölgeye sahiptir. Yerel
olarak at binme etkinliği veya dünyaca ünlü
uçurma balıkçılığı yapılan Test ve Itchen
nehirlerine geziler ayarlanabilir. Ayrıca yoga
ve pilates seansları organize edilebilir.

Paranızın karşılığında ne alacaksınız?
• Tam olarak seçtiğiniz kurs seçeneğine bağlı
olarak Pazartesi’den Cuma’ya 09:00 ile
17:00 arasında yüz yüze ve rehberli kendi
kendine çalışma seanslarının birleşimini
kapsayan kişiselleştirilmiş öğrenim
• Tüm eğitim materyalleri
• Uygun görüldüğü takdirde mesleki
alanınızdan insanlarla tanışmak için yerel
şirketlerin ziyaret edilmesi
• Bilgisayar destekli öğrenim sistemlerine
erişim

• Kusursuz yemekler (kahvaltı, öğle yemeği
ve akşam yemeği)
• Sabah ve öğleden sonra çay ve kahve
• Tüm spor ve boş zaman geçirme tesislerine
serbest erişim

Riversdown House –
dahili toplantılarınız için
ideal mekan

• Akşam vakti sosyal etkinlikleri (tiyatroya
opsiyonel ziyaret dışında hepsi kurs ücretine
dahildir)
• 2 hafta veya daha uzun süre kalan
müşteriler için Cumartesi tam gün gezi

• Tüm ders odalarında ve yatak odalarında
kablosuz internet

• Southampton, Bournemouth, Heathrow
veya Gatwick havalimanına/havalimanından
bedava taşıma

• Richard D. Lewis’in “Kültürler Çarpıştığında”
eserinin bir nüshası

• Gelecekteki çalışmalar için ayrıntılı
tavsiyeler içeren kapsamlı kurs sonu raporu

• Kişisel çamaşırhane dahil özel, tesis içi
konaklama

• CultureActive’de çevrimiçi kültür kaynakları

Skanska Oy’un CEO ve Başkanı olan
Juha Hetemäki, Riversdown’ı üst
yönetim toplantıları için bir mekan
olarak kullanmaktadır.
Düzenli müşteriler çoğunlukla
Riversdown House’u dahili toplantılar
gerçekleştirmek ve takım dinamiklerini
geliştirmek için seçmektedir. Siz de bir
sonraki etkinliğiniz için bize gelebilirsiniz:
• Satış başlatma toplantıları
• Müdürlük seviyesinde tartışmalar
• Ekip oluşturma organizasyonları
• Dil / kültürler arası eğitim ve dahili
toplantılar (kombine etkinlikler)

Riversdown House
Warnford
Hampshire
SO32 3LH
Birleşik Krallık
Tel: +44 1962 77 11 11
Faks: +44 1962 77 10 50
E-posta: info@crossculture.com
www.crossculture.com/riversdown

Riversdown House nerededir?

Londra

Riversdown
House

Londra’nın 60 mil güneybatısında, Hampshire’da
bulunmaktadır. En yakın havalimanı Southampton (araçla
35 dakika) ve ondan sonra Bournemouth (50 dakika),
Heathrow (bir saat) ve Gatwick’tir (bir saat 20 dakika).
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