Go! Blended
Skombinujte „face-to-face“ alebo virtuálne
hodiny s našou najmodernejšou a ocenenou
cloudovou platformou na výučbu jazykov
www.go-blended.com

www.mhc-training.com

Kombinovaná výučba
1.
Príprava
Lektor pridelí
aktivity

2.
Kontakt
Hodina naživo
s lektorom

90 minút

30, 60, 90 alebo
120 minút

3.
Upevnenie
Vypracovanie
nadväzujúcich
úloh

30 minút

Virtuálna alebo „face-to-face“ komunikácia
›› 1 až 8 účastníkov vo virtuálnej alebo „face-to-face“ skupine
›› interaktívna digitálna „tabuľa“ s audio a video nástrojmi
›› sofistikované aplikácie na VoIP HD video konferencie
›› kvalifikovaní lektori – native speakeri, ktorí usmerňujú, podporujú
a motivujú
›› obsah prispôsobený potrebám klienta a individuálny študijný
plán podľa CEFR
›› spätná väzba, správy a zhrnutia z jednotlivých hodín
›› najlepší lektori – native speakeri z celého sveta

Základné prvky kombinovanej výučby

+
digitálny obsah

+
osobný kontakt

+
virtuálna výučba

Kľúčové prvky
›› štruktúrované lineárne kurzy podľa CEFR v šiestich hlavných jazykoch
›› angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina,
portugalčina a ďalšie jazyky
›› vyše 16 000 interaktívnych aktivít a materiálov zameraných na
obchodnú komunikáciu
›› dynamický týždenný online magazín s nástrojmi sociálneho vzdelávania
›› zaručená kvalita vďaka dômyselnému monitorovaciemu systému
›› lekcie zahŕňajú rozprávanie, počúvanie, čítanie a písanie

Technológia
›› ocenená cloudová platforma kombinovanej výučby
›› možnosť pripojenia cez smartfón, tablet a pod., 17 jazykov a prekladač
›› automatické prepojenie kalendára (Microsoft, Google, Apple …)
›› elegantné a jednoduché používanie s dotykovým ovládaním
›› kompatibilné s najpoužívanejšími prehliadačmi (Safari, Explorer, Chrome …)
›› pripojenie cez: Skype, Skype for Business (Lync), WebEx, GoToMeeting, telefón

tutoriál

Výhody pre študentov
›› priebežne aktualizovaný a stimulujúci obsah
›› každý môže napredovať vlastným tempom
›› kurzy šité na mieru a prispôsobené potrebám klienta
›› relevantné, špecifické a flexibilné materiály
›› inovatívne, rozmanité a ucelené hodiny
›› nástroje výučby: praktické kartičky, reporty z hodín
›› prehľadné grafy a sledovanie pokroku
›› emailová notifikácia o pridelených úlohách a
automatická synchronizácia kalendára
›› zábavné hry na rozšírenie slovnej zásoby a precvičenie
gramatiky
›› archivácia hodín a záznamov z hodín

Výhody pre firmy
›› prepracovaný systém kontroly kvality
›› monitorovanie spokojnosti a pokroku študentov
›› export údajov na posúdenie cieľov
›› vizuálna analýza umožňujúca prehľad a prístup k údajom
›› návratnosť investície – zníženie administratívnej záťaže
a nákladov
›› jednoduchá logistika – v reálnom čase, elektronické reporty
›› praktické filtre na vyhľadávanie údajov
›› prehľadne spracované údaje pre HR a kľúčových
používateľov
›› prehľad študentov s najlepšími výsledkami a najvyššou
účasťou
›› jednoduché vygenerovanie želaných grafov, schém a tabuliek

Týždenný magazín –
Magazine / Le Mag / La Revista / Das Mag
›› nové vydanie každý pondelok
›› množstvo audio a video príspevkov
›› prispôsobený jazykovej úrovni
›› glosáre, cvičenia a aktivity
›› prispôsobené články podľa vášho výberu
›› dostupný v anglickom, francúzskom, španielskom
a nemeckom jazyku
›› prístup k starším vydaniam v archíve
›› množstvo rôznych sekcií
›› správy, šport, zábava...
›› možnosť prispôsobenia obsahu vašej firme
›› intuitívne a jednoduché používanie

“

Prečo práve “Go! Blended”?
MHC vám s hrdosťou ponúka šancu využívať jednu z najmodernejších
platforiem kombinovanej výučby, ktorú používa vyše 70 000 spokojných
študentov, viac než 500 lektorov na celom svete a vyše 400 firemných
klientov vo viac ako 130 krajinách. Je to skrátka ten najlepší a najmo
tivujúcejší spôsob, ako sa naučiť nový jazyk!
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