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Blended Aprendizado Linguístico
Quando e Onde eu quiser!

GO! A Blended me oferece cursos de idiomas individuais exclusivos
constituídos de uma combinação de aulas virtuais ao vivo (por
exemplo, Skype) ou sessões por telefone e exercícios online.
A Blended me fornece um instrutor pessoal de idiomas qualificado
que usa sua experiência e conhecimento para me guiar durante
todo o curso. Depois de ter feito o „log in“, terei acesso à uma ampla
variedade de recursos úteis da GO! desenvolvidos para me ajudar
a alcançar meus objetivos.
É um aprendizado que pode ser feito a qualquer momento, um
aprendizado altamente eficiente e motivador – É um aprendizado
divertido!
Minha plataforma de aprendizado
A GO! é a plataforma online que me permite ver meu
progresso usando várias estatísticas, tabelas e gráficos.
Essa plataforma corrige meus exercícios e usa um sofisticado
sistema de controle de qualidade para medir minha satis
fação. Todo vocabulário e nova linguagem recentemente
adquirida aparece no meu relatório de aprendizagem após
cada „sessão ao vivo“ para que eu possa revisar o conteúdo

a qualquer momento de uma forma divertida usando
flashcards. Toda semana receberei uma nova revista digital
cheia de artigos interessantes adaptados ao meu nível atual.
As seções incluem: assuntos atuais, esporte, estilo de vida e
negócios – assuntos para todos os gostos! Como a GO! é uma
plataforma técnica totalmente responsiva, eu posso usá-la
em qualquer dispositivo „smart“ ou tablete em qualquer
lugar e a qualquer hora que eu desejar.
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Como é o aprendizado linguístico da Blended?

Como o aprendizado da Blended funciona?

1.

2.

3.

Preparação

Ativação ao vivo

Consolidação

90 minutos

30 – 60 minutos

30 minutos

Eu completo as atividades interativas
que meu instrutor preparou para mim
na Go! Isso significa que eu posso
praticar gramática, escuta, vocabu
lário e leitura independentemente.

Eu me conecto com meu instrutor
(por exemplo, via Skype ou por
telefone) para uma aula dinâmica
focada na fala, revendo as tarefas
de preparação que eu completei.

Acompanhando meu progresso
Meu GO! pessoal com o uso do painel de controle atualiza
meu status do curso de acordo com cada área de
linguagem. Eu posso ver quanto tempo estudei, todos
os meus resultados e meu nível atual. O calendário
registra quando eu concluí as atividades e quando
minhas próximas sessões estão agendadas.

Eu reviso o que aprendi durante minha
sessão ao vivo usando o relatório da
sessão e fazendo as atividades de
consolidação.

www.Henrys-Lodge.ch

Duas sessões
experimentais
grátis!

g

Uma combinação única de aprendizado
online e comunicação ativa „ao vivo“

g

Acesso aos relatórios exclusivos de instrutores depois de cada sessão ao vivo

g

Maximização de eficiência por aprender
em qualquer lugar, a qualquer hora

g

Instrutor pessoal responsável por ajudar
você a alcançar seus objetivos

g

Melhoria rápida em habilidades de
comunicação ativa

g

Revista digital semanal cheia de artigos
e exercícios estimulantes

g

Monitorização de progresso usando
dados e ferramentas de análise de ponta

g

Preços atraentes e redução de custos
com pacotes para empresas

g

Habilidade de decidir entre flexível
„sob demanda“ ou sessões regulares
„agendadas“

g

10 níveis de aprendizado de acordo
com o CEFRL de iniciante (A1) até o
avançado (C1 / C2).

Inglês – Alemão – Frances – Espanhol – Italiano – Português
Contato
MHC Business Language Training GmbH
Perchtoldsdorfer Straße 21, 1230 Viena, Áustria
T +43 650 7485 160/161, office@mhc-training.com
www.go-blended.com, www.mhc-training.com
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Quais são os benefícios para mim?

