
Kombinált „Blended“ Tanulás
Nyelvtanulás – bármikor és bárhol.
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Ez a vegyes oktatási platform egy legalább 3 hónapig tartó egyedi 
és személyre szabott nyelvi képzést foglal magába, amely képzést 
virtuális (pl. Skype) vagy telefonon keresztüli órák és elektro ni k u
san elvégezhető feladatok kombinációja alkot. Minden tanulónak 
saját nyelvoktatója van, aki a tapasztalata és szakmai tudása segít
ségével végigvezeti őt a tanfolyamon. A tanulónak végig korlátlan 
hozzáférése van az addig tanultakhoz és a feladatsorokhoz.

Tanulj bármikor, tanulj hatékonyan és légy motivált –  
Szórakozz, miközben tanulsz!

Mi a kombinált tanulás?

A saját tanulási felületem
A személyre szabott Go! elnevezésű online tanulási platform 
statisztikai adatok segítségével láthatóvá teszi számomra a 
haladás mértékét, kijavítja a feladatok során ejtett hibáimat 
és egy kiválóan felépített minőségellenőrzési rendszert 
működtet. Az újonnan elsajátított szókincs és a javított 
hibák minden virtuális vagy telefonos óra után megjelennek 

a tanulási jegyzőkönyvben. A tanulókártyák lehetővé teszik 
számomra, hogy bármikor gyakorolhassam az új szókincset. 
A heti kiadvány úgyszintén számos aktuális témakörrel, 
életmóddal, sporttal és üzleti élettel foglalkozó cikket 
tartalmaz. Mindez a legújabb technológiára épül: a platform 
teljes mértékben alkalmazkodik a használatban lévő 
 eszközhöz, legyen az asztali gép, tablet, okostelefon, stb.
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Hogyan működik a kombinált tanulás?

Megismétlem az addig tanultakat 
minden egyes virtuális vagy telefonos 
óra után a személyre szabott tanulási 
jegyzőkönyv segítségével, valamint to
vábbi kiegészítő feladatokat végezve.

3.
A tudásbázis elmélyítése

30 perc

Skype vagy telefonhívás útján kap
csolatba lépek az oktatómmal egy 
dinamikus óra keretén belül, amelyen 
a beszédkészséget javító, már elő 
k észített feladatokra összpontosítunk.

2.
Beszédgyakorlat

30 vagy 60 perc

Előkészítem az interaktív feladatokat, 
amelyeket az oktatóm előzőleg 
javasolt a Go! rendszerben. Ily módon 
önállóan gyakorolhatom a nyelvtant, 
olvasást és fejleszthetem a hallás utáni 
szövegértés készségem és  szókincsem.

1.
Felkészülés

90 perc

A feladatsorom nyomon követése.   
A Go! platform jelzi számomra a már elvégzett és a még 
folyamatban lévő feladataim számát és típusát, az elért 
eredményeim, valamint a különféle nyelvi feladattípusok 
gyakorlásába fektetett időt. A naptáram pontosan jelöli a 
feladatok teljesítésének dátumát, valamint tárolja az 
addigi munkám. 



Milyen előnyei vannak számomra?

g Online tanulás és aktív közvetlen kom-
munikáció egyedülálló kombinációja

g Hatékony tanulás, időtől és helytől 
 függetlenül: az aktív kommunikációs 
készség gyors javulása, valamint 
nagyobb önbizalom az idegen nyelv 
használata során

g Lehetőség a tanulási eredmény elemzési 
adatokkal való nyomon követésére

g Személyre szabott jegyzőkönyv minden 
virtuális, illetve telefonos órát követően

g Minőségellenőrzési minősítési rendszer 
minden egyes órát követően

g Végig egy kijelölt oktató jelenléte  
a személyesebb kapcsolat kiépítése 
 érdekében

g Számos érdeklődési területet feldolgozó 
hetente megjelenő kiadvány 

g Költségtakarékos csomagok cégek  
számára, havi statisztikai  
kimutatásokkal

g Lehetőség igény szerint alakítható  
kurzusokra

g 10 különböző szintű tanfolyam  
(A1-től C1/C2-ig)

g Jutányos árak és vonzó extrák

Két 
ingyenes 
próbaóra!

Kapcsolat 
MHC Business Language Training GmbH 
Wiedner Hauptstraße 54/13a, 1040 Bécs, Ausztria 
T +43 1 60 30 563, of fice@mhctraining.com 
www.goblended.com, www.mhctraining.com
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English  –  Deutsch  –  Français  –  Español  –  Italiano  –  Português


