Individuální
telefonické
lekce
Jazykoví lektoři k dispozici
24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Individuální telefonické lekce byly vyvinuty společností Telelangue
k poskytování nepřetržitého jazykového vzdělávání. Vysoce
specializovaný obsah kurzů studentům umožňuje rychle zvládnout
používání jazyka v profesionálním prostředí. Krátké 30minutové lekce
se snadno začlení do vašeho rozvrhu a jsou dostupné 24 hodin denně,
7 dní v týdnu, z libovolného místa na světě. Jsou vhodné pro každého,
kdo potřebuje rychle zlepšit jazykové dovednosti a intenzivně pracovat
na zvýšení úrovně mluveného projevu.

5 cílových jazyků pro tento program

Individuální telefonické lekce

Unikátní řešení
pro Vás

Inovativní nástroje pro Individuální lekce jsou
rychlejší učení
vhodné pro...

	Snadná dostupnost: kurzy jsou
dostupné z libovolného místa, 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu

	Interaktivní a snadno navigovatelný
rezervační systém, který je přístupný
on-line, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

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

	Revoluční systém, který najde
nejvhodnějšího lektora dle preferencí
studenta

	Nákladově efektivní: program
umožňuje významné úspory v rozpočtu
na vzdělávání

	Zlepšení mluveného projevu
prostřednictvím modelových situací

	Spolehlivé: tuto výuku hodnotí jako
efektivní a praktickou 98 % klientů

	Virtuální tabule sloužící ke sdílení
dokumentů a komunikaci mezi
studentem a lektorem
	Možnost okamžité rezervace lekce
v případě urgentní potřeby (např.
příprava prezentace nebo jakákoli jiná
situace související s použitím jazyka)

FAKTA
	5 cílových jazyků: angličtina, španělština, francouzština, němčina a italština
	30minutové lekce zajistí koncentraci studenta na nejvyšší úrovni
	218 pracovních specializací v 20 klíčových průmyslových odvětvích
	800 rodilých mluvčích pro výuku jazyků po celém světě
	450 modelových situací pro obchodní zaměření
	1 500 000 úspěšně odučených lekcí

	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
	Kohokoli, kdo se chce naučit cizí jazyk
rychle s vysokou úrovní flexibility

Individuální telefonické lekce

Program
JEDNODUCHÉ PLÁNOVÁNÍ LEKCÍ PROSTŘEDNICTVÍM NETPLANNING
Tato on-line platforma je navržena tak, aby umožnila účastníkům jednoduché plánování jejich
telefonických lekcí. Studenti si mohou vybrat z několika možností rezervace, podle svých preferencí
a časových možností. Flexibilní politika rušení lekcí dovoluje studentům přeplánovat si kurzy
až 6 hodin před jejich začátkem.
NetPlanning je přehledná aplikace, která studentům pomáhá úspěšně naplánovat jejich studijní
program.

RODILÍ MLUVČÍ PRO EFEKTIVNÍ KOMUNIKACI
Tým více než 800 lektorů, rodilých mluvčích, je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celém
světě. Lektoři se specializují na různé oblasti podnikání, což umožňuje perfektní spojení studentova
povolání a osobních preferencí. Během výuky je používán specializovaný školící materiál navržený
ke zlepšení komunikačních dovedností studenta.
Studenti mohou předložit osobní dokumenty lektorovi s cílem připravit je pro jakoukoli konkrétní
situaci, například: představení jejich společnost, jednání, předsedání na schůzi, psaní obchodního
dopisu a další.

HODINY KDYKOLI A KDEKOLI NA SVĚTĚ
Telefonické lekce jsou dostupné z domova, kanceláře, hotelového pokoje nebo z jakéhokoli jiného
místa vybaveného pevnou linkou či internetovým připojením. Stačí uvést požadované telefonní číslo/
skype adresu a časový úsek pro další lekci, lektor Vám zavolá kamkoli.
Tato individuální a efektivní jazyková výuka přináší velké výhody pro studenty, kteří mají velmi nabitý
program nebo jsou neustále na cestách.

VŠE JE OPRAVDU JEDNODUCHÉ
Po dobu 30 minut se studenti zcela ponoří do nového jazyka. Virtuální tabule umožňuje sdílení
dokumentů, ilustrací a krátkých písemných zpráv mezi lektorem a studentem.
Probraná látka a instrukce k dalšímu studiu jsou studentovi zaslány po každé absolvované lekci.
Student může požádat o speciální témata, která chce probírat v příští lekci.

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, dříve, než jsou blíže vysvětlena.

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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