английски онлайн...

СЕГА МУ Е ВРЕМЕТО !

В ПРЕСТИЖ подбираме най-ефективното от дигиталните средства за езиково обучение и добавяме безспорната резултатност на комуникативната методика, по която работим от години.

АНГЛИЙСКИ
online
от 26
септември

Така правим онлайн-курс с още повече ползи и
предимства за вас:

с удобството да учите където, когато и както желаете, като пестите време и усилия
с отлични преподаватели, които ви подкрепят на всяка крачка от вашата подготовка
с интерактивни ресурси, за да учите според личните си предпочитания и потребности
и, разбира се, с опита и доказаното качество на ПРЕСТИЖ!

Какво представлява онлайн-курсът в ПРЕСТИЖ?

Най-важното - обучението е максимално близко до стандартните присъствени занятия. Учебните системи и учебниците са същите, по които обучаваме и в стандартните курсове. Без записани
лекции или „самоучители“ – обучението е с реален преподавател и група и в реално време.
Освен това, всеки курсист е свободен да влиза, да се упражнява и да ползва без ограничения нашата учебна платформа m-prestige, електронния ни органайзер и дигиталните ресурси
на учебните системи, по които работим. Получава обратна връзка и последваща подкрепа от
преподавателя.

Как се провежда урок в дигитална учебна стая?
Получавате преподавателя си покана и линк - само с две кликвания влизате във виртуалната
стая. Там са вашите съкурсисти и вашият преподавател. Всички се виждате, чувате и участвате.
Учебното занятие протича така, както и в стандартната учебна зала.
Всяко занятие може да бъде записано, така че да ви е винаги „под ръка“, ако ви се наложи да
отсъствате, ако искате отново да видите и чуете обяснение или след време да преговорите взетия материал.

Коя е платформата, в която се провеждат уроците?
Платформата е ZООM. Тя има възможно най-добрите инструменти за ефективни езикови занятия. Също така, ползването и е максимално опростено, не се изискват акаунт на курсиста или
регистрация. Достатъчно е само да изтеглите ZООM на компютъра или устройството, на което
ще работите. Това става много бързо и лесно, даваме подробни инструкции.

Какво е необходимо, за да се включите?
Разбира се, интернет връзка. Може да ползвате всякакво устройство - компютър, лаптоп, таблет,
телефон. За да бъде пълноценно присъствието ви в онлайн-урока, са небходими камера и микрофон. Това е. По време на вашия курс може да сте навсякъде – в комфортната обстановка на
своя дом, в парка, на вилата, дори на почивка...

Коя е учебната система?
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„The right route for every learner“.
В ПРЕСТИЖ въведохме не просто нова, а иновативна учебна система, при която на фокус са
индивидуалните потребности и предпочитания на всеки курсист. Богатото и разноообразно съдържание и адаптивната организация на учебния процес позволяват да се персонализира в максимална степен преподаването дори при групово обучение.
В ROADMAP се развиват синхронно всички езикови умения – четене, слушане, говорене, писане–
чрез най-ефективните и комфортни за обучаемите стратегии в преподаването на чужди езици.
Използват се автентични текстове, статии и видеоматериали, които са приятни и практически
приложими. Съществено удобство са и допълнителните дигитални ресурси, включително мобилното приложение на системата – за приятно и лесно практикуване на езика по всяко време.

