CyberTeachers LIVE
®

Nejmodernější online výukový program

CyberTeachers® Live je webová platforma, která umožňuje výuku
angličtiny přizpůsobenou vašim potřebám, to vše s on-line
podporou lektora. Lekce v tomto programu jsou přizpůsobeny
jednotlivým zaměstnáním, klíčovým odvětvím a oblastem zájmu.
Lektoři jsou k dispozici 24 hodin denně, 5 dní v týdnu a jsou
připraveni zodpovědět vaše otázky. Studenti mají možnost
zapojit se do virtuálního konverzačního kurzu v rámci virtuálního
vyučování. Díky specificky zaměřenému obsahu programu
a rychlému pokroku jsou studenti vysoce motivovaní a schopni
používat angličtinu od prvního dne.
Programy pro angličtinu a obchodní angličtinu

CyberTeachers LIVE
®

Unikátní řešení
pro Vás

Inovativní nástroje pro CyberTeachers® Live
rychlejší učení
je vhodný pro...

	Snadná dostupnost: platforma
je dostupná z libovolného místa,
24 hodin denně, 7 dní v týdnu

	Široká škála vzdělávacích médií, jako
je e-mail, videa, aplikace pro mobilní
telefony, nahrávky, sociální sítě a další

	Zaměření: možnost výběru z 218
pracovních specializací a 20 klíčových
průmyslových odvětví

	Revoluční technika schopná ztrojnásobit
učební tempo studenta

	Nákladově efektivní: program
umožňuje významné úspory v rozpočtu
na vzdělávání

	Monitorovací nástroje, které
nepřetržitě analyzují váš výkon a vašim
individuálním potřebám přizpůsobují
úroveň výuky v každé jednotlivé hodině.

	Spolehlivé: tuto výuku hodnotí jako
praktickou 98 % klientů

 S
 pecificky zaměřený obsah programu
zajistí vysokou míru motivace.

	Začátečníky: studenti s velmi malou
nebo žádnou znalostí nového jazyka
	Mírně pokročilé: studenti, kterým chybí
jistota při používání jazyka
	Pokročilé: studenti, kteří chtějí ovládat
jazyk na profesionální úrovni a udržovat
ho stálou praxí
	Každého, kdo je často na cestách
a potřebuje se učit vlastním tempem

 L
 ektoři angličtiny jsou k dispozici
24 hodin denně, 5 dní v týdnu
 N
 eomezený přístup do virtuální třídy na
skupinové lekce angličtiny

FAKTA
	4 ocenění za inovaci: European Language Label (2012), Best Innovative Training Project (2011),
Hermes of Innovation (2009) a Innovation Best Practices (2006)
	2 výukové programy: angličtina a obchodní angličtina
	13 podpůrných jazyků: angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, holandština, korejština,
ruština, čínština (a zjednodušená čínština), portugalština, japonština a turečtina
	218 pracovních specializací v 20 klíčových průmyslových odvětvích
	20 výukových nástrojů: trenažér výslovnosti, nástroj k urychlenému zapamatování, slovník, překladač,
nástroje ke kontrole pravopisu, kartičky s koncepty modelových situací atd.
	150 000 slovíček a gramatických výrazů a více než 600 video cvičení
	1 000 000 spokojených uživatelů po celém světě

CyberTeachers LIVE
®

Program

LEKCE DNE ZASÍLÁNA NA VÁŠ E-MAIL
Od pondělí do pátku je na e-mail studenta zasílána krátká lekce. Během pouhých 5ti minut si studující
osvojí jedno gramatické pravidlo, naučí se idiomatický výraz a ještě je ponaučen o častých chybách,
kterých se má vyvarovat. Tento efektivní systém umožňuje denně procvičovat jazyk a motivuje studenty
k pravidelné výuce.

ROZVRH LEKCÍ PŘIZPŮSOBENÝ POŽADAVKŮM STUDENTA
Plán výuky je každodenně tvořen podle preferencí studentů a upravován tak, aby plnil potřeby a cíle
ve výuce každého z nich. Lekce je dostupná z jakéhokoliv mobilního zařízení (počítač, smartphone,
tablet), nebo může být stažena pro pozdější offline výuku.
Studenti si zlepší své jazykové dovednosti pomocí různých cvičení: flash karty na procvičení
gramatiky a slovní zásoby, testy, poslechy a další.

VAŠE OSOBNÍ NOVINY
Články z tisku přesně sestavené dle preferencí jednotlivých studentů, navíc videonahrávky, reklamní
materiály, výukové hry a jiné pomůcky.
V této sekci si studenti vyberou téma výuky, které je relevantní k jejich osobním potřebám, udržuje
vysokou míru motivace a pomáhá jim učit se rychleji.

NEOMEZENÝ PŘÍSTUP K LEKTOROVI ANGLIČTINY, 24 HODIN DENNĚ,
5 DNÍ V TÝDNU
Naši rodilí mluvčí jsou připraveni poradit a zodpovědět otázky studentů, lektory je možné kontaktovat
pouhým stisknutím tlačítka. Lektoři také vedou pravidelnou skupinovou výuku ve virtuální učebně.
CyberTeachers Live je efektivním řešením pro ty, kteří přivítají neustálou podporu lektora.

NÁSTROJE PRO EFEKTIVNÍ OBCHODNÍ KOMUNIKACI
CyberTeachers nabízí mnoho podpůrných nástrojů, které studentům pomáhají efektivně
komunikovat také v pracovním prostředí.
 Podpůrný nástroj pro psaní obchodních dopisů, smluv a dalších dokumentů.
 Více než 600 pomocných karet zobrazujících situace z pracovního prostředí a konceptů situačních
rozhovorů.
 Široký výběr přímo použitelných pomocných nástrojů ke kontrole pravopisu, překladače, slovník,
slovní optimalizátor a další.

CyberTeachers® Live Technické požadavky
Nutné vybavení pro počítač nebo mobilní zařízení připojené k internetu:
 Operační systémy: Windows 2000 (SP2), XP, Vista nebo Windows 7 (pro PC), nebo Mac OS X 10.4 nebo novější
 Prohlížeče: Internet Explorer 7.0, Firefox 3.0, Chrome 9, Safari 3.1.2 (nebo vyšší verze)
 Plug-in Adobe Flash Player 9 (nebo vyšší verze)
 Zvuková karta
 Příslušenství: sluchátka (nebo reproduktory) a mikrofon.
 Mobilní operační systémy: IPhone OS 4.0, Windows Mobile 6, Android 1.5, Symbian OS s60,
BlackBerry OS6 (nebo vyšší verze)
 Mobilní prohlížeče: Internet Explorer 6.0, Safari mobilní, Opera mini 4.2 et mobilní, Nokia s60 (nebo vyšší verze)

V čem jsme jiní

Jazyková výuka postavená na metodě Berlitz®
Miliony spokojených studentů jazyků po celém světě se nemohou mýlit. Berlitz Method® – výhradně nabízena
jen námi – vám umožňuje nabýt cizojazyčné komunikační dovednosti daleko živějším a co je důležitější,
podstatně efektivnějším způsobem.
Základním charakteristickým rysem našeho přirozeného přístupu je důraz kladený na živý a realistický dialog
vedený v cílovém jazyce. Je přitom zřejmé, že se nelze zcela obejít bez gramatiky. Přesto, jak je výuce jazyků
metodou Berlitz vlastní, veškerá komunikace v hodinách probíhá v cílovém jazyce, gramatická pravidla jsou
nejprve vyučována intuitivně a poté jsou vysvětlena důkladněji.

V souhrnu sedm základních principů Berlitz Method®
 Komunikace důsledně vedená v cílovém jazyce
 Žádné překládání
 Rodilí mluvčí
 Aktivní účast všech přítomných
 Přiměřený pokrok
 Opravy v pozitivním tónu
 Induktivní výuka gramatiky
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