Avantajele Courses without walls ȋntr-un training experienţial

Mi-am dorit să îi ofer cursantei, de ziua ei, o şedinţă specială şi
relaxantă, un fel de cadou. Am înlăturat efortul depus pentru învăţarea
unor structuri dificile de gramatică sau a unui vocabular complicat
nou şi am ales un Course without walls - o experienţă de învăţare
diferită, centrată pe conversaţie. (Alexandra, trainer limba engleză,
Bucureşti, după un curs practic la compania Wienerberger)
Cum a fost pusă în practică o strategie de Course without walls?
Alexandra a susţinut un curs altfel în cadrul companiei. A schimbat însă atmosfera cu
flori, câteva bunătăţi, apoi a pregătit o mulţime de pliante din diverse locuri pe care le-a
vizitat în Europa (cursanta fiind şi ea pasionată de călătorii).

Cursanta şi-a ales un pliant cu grădina Keukenhof din Amsterdam la
care urma să se ducă în martie, apoi mi-a vorbit continuu despre
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locurile pe care le-a vizitat (nu numai cele în care am fost şi eu, şi ea,
ci şi altele exotice). Am adus un articol despre Zăbala, judeţul
Covasna, unde îmi spusese că avea să meargă să îşi petreacă ziua de
naştere, am citit împreună review-uri, am căutat greşeli de gramatică.
Care au fost rezultatele obţinute în urma unui Course without walls?

Dincolo de învăţarea unor noţiuni lingvistice noi într-o atmosferă destinsă, relaţia trainer
– participant a fost straşnic sudată. Cursul a fost apreciat de cursantă:

Cursantei i-a plăcut experienţa foarte mult, mi-a mulţumit la final
pentru tot ; m-a învăţat şi ea la rândul ei cum se pronunţă 2 cuvinte în
maghiară  ; as usual, a win-win situation. (Alexandra, trainer limba
engleză, Bucureşti).
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