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Blended Learning
Učení jazyků – kdykoliv a kdekoliv
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Co je Blended Learning?
Tato výuková platforma mi skýtá, minimálně 12 týdnů,
exkluzivní a individuální vyučování cizího jazyka, které je
kombinací hodin přes Skype/telefon a online cvičení.
K dispozici mám zkušeného lektora/lektorku, který/-á mě provází
tímto programem. Díky vlastnímu přihlašovacímu jménu mám
neomezený přístup k dalším doplňujícím aktivitám.
Časově nezávislé, motivující a vysoce efektivní –
takové učení mě baví!

Moje výuková platforma
Na internetové platformě Go! vidím můj pokrok v učení.
Platforma opravuje má různá cvičení a skýtá promyšlený
systém hodnocení kvality. Kdykoli se mohu podívat
na zápisy učiva z každé hodiny přes Skype nebo telefon
společně s novou slovní zásobou a mými opravenými
chybami. Pomocí online výukových kartiček mohu také

kdykoli opakovat slovní zásobu. Navíc každý týden
dostávám online časopis o aktualitách, životním stylu,
sportu a ekonomice.
Všechno je založeno na nejmodernější technologii,
platforma se přizpůsobí příslušnému zařízení (počítači,
tabletu atd.).

Jak funguje Blended Learning?
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Příprava

Mluvení

Prohlubování

90 minut

30 nebo 60 minut

30 minut

Přes Skype nebo telefon se spojím se
svým lektorem/lektorkou a následuje
dynamická hodina, která probíhá dle
připravených aktivit.

Po každé hodině si pomocí zpráv od
lektora/lektorky opakuji probrané
učivo a procvičuji je dalšími cvičeními.

Připravím si interaktivní cvičení,
která mi na Go! doporučil můj lektor/
lektorka. Takhle si samostatně
procvičuji gramatiku, čtení, poslech
a slovní zásobu.

Sledování mých aktivit
Na mé platformě Go! mohu vidět počet a druh
ukončených, jakož i probíhajících aktivit, procento
správných odpovědí, investovaný čas do učení,
kalendář a všechny dosavadní zápisy učiva.
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jedinečná kombinace učení se online
a aktívní komunikace

g

g

lze se učit nezávisle od času a místa

g

g

účinnost: rychlé zlepšení ve vyjadřování
se a nárůst sebedůvěry při zvládání
jazyka

g

kontrola úspěšnosti s měřitelnými
pokroky v učení

g

zprávy od lektora/lektorky po každé
hodině

g
g
g

g

vždy ten samý lektor/lektorka, čím se
buduje osobní vztah
kontrola kvality po každé hodině
online časopis přinášející každý týden
nové informace ze čtyř zajímavých oblastí
cenově výhodné firemní balíčky,
měsíční statistiky
strukturovaný kurs nebo kurs zaměřený
na konkrétní potřeby na 10 úrovních
(A1 až C1/C2)
atraktivní cena

English – Deutsch – Français – Español – Italiano – Português
Kontakt
MHC Business Language Training GmbH
Wiedner Hauptstraße 54/13a, 1040 Vídeň, Rakousko
T +43 1 60 30 563, office@mhc-training.com
www.go-blended.com, www.mhc-training.com

www.Henrys-Lodge.ch

Dvě
zkušební
hodiny
zdarma!
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Jaké to má pro mě výhody?

