
Blended Learning
Učenie jazykov – kedykoľvek a kdekoľvek 
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Táto učebná platforma mi ponúka, minimálne na 12 týždňov, 
exkluzívne a individuálne vyučovanie cudzieho jazyka, ktoré  
je kombináciou hodín cez Skype/telefón a online cvičení.   
Mám k dispozícii skúseného lektora či lektorku, ktorý/-á ma  
vedie týmto programom. Prostredníctvom vlastného 
prihlasovacieho mena mám vždy neobmedzený prístup k  
ďalším doplňujúcim aktivitám. 

Časovo nezávislé, motivujúce a vysoko efektívne –  
také učenie robí radosť!

Čo je Blended Learning?

Moja učebná platforma
Internetová platforma Go! mi štatisticky zobrazuje môj 
 pokrok. Opravuje moje cvičenia a má premyslený systém 
hodnotenia kvality. Zobrazuje sa na nej aj zápis učiva z 
každej hodiny cez Skype alebo telefón, s novou slovnou 
zásobou a mojimi opravenými chybami. Pomocou učebných 
kartičiek si môžem kedykoľvek zopakovať slovnú zásobu.

  
Navyše každý týždeň vychádza časopis o aktualitách,  
životnom štýle, športe a ekonomike.
Všetko je založené na najmodernejšej technológii,  
platforma sa prispôsobí príslušnému zariadeniu  
(počítaču, tabletu atď.).
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Ako Blended Learning funguje?

Po každej hodine si pomocou  
správ od lektora/lektorky zopakujem 
prebraté učivo a precvičím si ho 
ďalšími cvičeniami. 

3.
Prehĺbenie

30 minút

Cez Skype alebo telefón sa spojím  
so svojím lektorom/lektorkou a 
nasleduje dynamická hodina, ktorá 
prebieha podľa pripravených aktivít. 

2.
Hovorenie
30 alebo 60 minút

Pripravím si interaktívne cvičenia, 
ktoré mi na Go! odporučil môj 
lektor/lektorka. Takto si samostatne 
 precvičujem gramatiku, čítanie, 
 počúvanie a slovnú zásobu. 

1.
Príprava

90 minút

Sledovanie mojich aktivít   
Na mojej platforme Go! môžem vidieť počet a typ 
ukončených, ako aj prebiehajúcich aktivít, percento 
správnych odpovedí, čas investovaný do učenia,  
kalendár a všetky doterajšie zápisy učiva.



Aké to má pre mňa výhody? 

g jedinečná kombinácia online učenia  
sa a aktívnej komunikácie

g učiť sa možno nezávisle od času a miesta
g účinnosť: rýchle zlepšenie vo  

vyjadro vaní sa a nárast sebadôvery  
pri zvládaní jazyka

g kontrola úspešnosti s merateľnými 
 pokrokmi v učení

g po každej hodine správy od lektora/
lektorky

g kontrola kvality po každej hodine

g vždy ten istý lektor/lektorka, čím sa  
buduje osobný vzťah

g každý týždeň vychádzajúci časopis 
 prinášajúci informácie zo štyroch  
zaujímavých oblastí

g cenovo výhodné balíčky pre firmy, 
 mesačné štatistiky

g štruktúrovaný kurz alebo kurz   
oriento vaný na konkrétne potreby na 
10 úrovniach (A1 až C1/C2)

g atraktívna cena

Kontakt 
MHC Business Language Training GmbH 
Wiedner Hauptstraße 54/13a, 1040 Viedeň, Rakúsko 
T +43 1 60 30 563, of fice@mhc-training.com 
www.go-blended.com, www.mhc-training.com
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2 skúšobné 
hodiny  

zadarmo!

English  –  Deutsch  –  Français  –  Español  –  Italiano  –  Português


