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Blended
Learning
Nowoczesne kursy
językowe dla firm.
100% konwersacji.

Blended Learning

Szybciej, efektywniej, łatwiej, nowocześniej.

Dlaczego
Blended Learning?

100% konwersacji

Blended Learning to metoda,
której skuteczność potwierdzają
badania nad procesami
uczenia się. Stosowanie jej
skutkuje szybszym i trwalszym
przyswajaniem wiedzy oraz
doskonaleniem umiejętności.

Na platformie eTutor samodzielnie
i we własnym tempie zdobywasz
nową wiedzę oraz ćwiczysz
kompetencje językowe. A gdy jesteś
już dobrze przygotowany do zajęć,
możesz wykorzystać spotkania
z lektorem w 100% na
konwersacje.

Pierwszym elementem w nauce
metodą Blended Learning jest
nauka własna z wykorzystaniem
materiałów multimedialnych.
Drugim – równie ważnym –
elementem są zajęcia prowadzone
przez lektora w sali szkoleniowej
lub online, które doskonalą
umiejętności wykształcone
samodzielną pracą.

Najpierw
platforma online

słownictwo, pisanie,
gramatyka, czytanie

Potem
spotkanie z lektorem

100% konwersacji

Praca własna
to klucz do sukcesu...

... a dobry lektor
to nieocenione wsparcie

W nauce języka obcego równie
ważna jak dobry lektor jest
praca własna. To od niej zależy,
jak szybko i jak biegle osoba
ucząca się, będzie posługiwać
się językiem obcym.

Lektor jest niezastąpiony
w ustaleniu indywidualnych
potrzeb kursantów, opracowaniu
kompletnego programu nauczania
i prowadzeniu konwersacji.
Koryguje błędy, wyjaśnia
wątpliwości, motywuje do mówienia
i wyznacza kolejne cele.

Na naukę nie trzeba jednak
poświęcać długich godzin
i męczyć się z nudnymi
podręcznikami. Dzięki nowym
technologiom, grom oraz
multimediom nauka jest
wygodna, szybka, angażująca
i przyjemna.

Lektor pomaga też rozwijać
umiejętności czytania, pisania,
słuchania i zapamiętywania. Te
elementy jednak wymagają przede
wszystkim regularnej pracy własnej
– bez samodzielnej nauki, nawet
najlepszy lektor nie pomoże.

3 różnice między...
Zajęciami
tradycyjnymi

Nauką w formule
Blended Learning

Lektor

Musi dzielić czas zajęć między
konwersacje i naukę pozostałych
umiejętności językowych takich
jak czytanie i pisanie.

Koncentruje się na elementach
wymagających czynnika
ludzkiego, czyli konwersacjach,
wyjaśnianiu wątpliwości
i poprawianiu błędów.

Kursanci

Poznają słownictwo i zwroty
podczas zajęć z lektorem.
Oczekuje się, że wszyscy nauczą
się ich w jednakowym tempie
i wykorzystają na zajęciach.

Samodzielnie przerabiają zadany
temat na platformie eTutor,
a na zajęcia przychodzą już
wyposażeni w wiedzę niezbędną
do efektywnej komunikacji.

Podręczniki

Nie umożliwiają automatycznego
sprawdzania błędów
w czasie rzeczywistym oraz
interaktywnego połączenia
nagrań, transkrypcji, tłumaczeń,
gier i ćwiczeń. Nie ułatwiają
nauki przez inteligentne,
spersonalizowane powtórki.

Mogą być dodatkowym
wsparciem, ale technologia
i sztuczna inteligencja zapewniają
skuteczną naukę i interakcję
nie tylko przez teksty, nagrania
i filmy, ale także przez
natychmiastowe informacje
zwrotne oraz angażujące
ćwiczenia czy gry.

Więcej czasu
na komunikację
W nauce języka obcego bardzo ważna jest umiejętność
płynnego i bezstresowego mówienia. Dlatego, według osób
uczestniczących w kursach językowych, najważniejszym
elementem zajęć z lektorem jest konwersacja.
Na platformie eTutor promujemy efektywne nawyki
uczenia się, żeby nauka była skuteczniejsza, a konwersacje
mogły trwać dłużej:
1. Z eTutorem najpierw przygotowujesz się do konwersacji,
a dopiero potem rozmawiasz, więc lepiej wykorzystujesz
czas z lektorem, ograniczając przy tym stres związany
z mówieniem.
2. Mówienie ćwiczysz już w trakcie pracy własnej na
platformie e-learningowej, korzystając z trenera wymowy
opartego o moduł sztucznej inteligencji, która sprawdza
i poprawia błędy.

Dzięki zastosowaniu Blended
Learningu, niemal całe zajęcia
z lektorem można poświęcić
na doskonalenie umiejętności
mówienia.

Pełne skupienie na mówieniu
Podczas zajęć z lektorem kładziemy nacisk na konwersacje, ale jego
rolą nie jest jedynie rozmawianie po angielsku z kursantami. Lektor jest
partnerem, który pomaga kursantom w rozwoju językowym. Wspólnie
z nimi ustala program nauczania, wyznacza cele i monitoruje progres
językowy kursantów.
Pomocą dydaktyczną dla lektora jest eTutor, który zawiera nie tylko
materiały z zakresu General English, ale także Business English, Travel
English i innych. Lektor spośród wszystkich zagadnień wybiera te, które
są dopasowane do indywidualnych potrzeb firmy i jej pracowników,
a w ten sposób wpływa na zakres i program zajęć.

Ciągła poprawa jakości nauczania
Ocena postępów w nauce odbywa się w sposób ciągły, dzięki
informacjom na temat zaangażowania kursanta w pracę własną, które
są dostępne w panelu administracyjnym.
Osoby uczące się z eTutorem okresowo wypełniają testy online,
a lektor dodatkowo przeprowadza testy na podstawie materiałów
przerobionych z grupą podczas zajęć.
Stale podnosimy jakość naszych kursów i skuteczność nauki
z eTutorem. Poddajemy ocenie nie tylko lektorów, ale także
zastosowaną metodologię nauczania oraz materiały dostępne
na platformie.

Dlaczego Blended Learning jest tak efektywny?

wyższa
33,3%

W porównaniu do
tradycyjnej nauki z
lektorem, efektywność
Blended Learningu jest:

dużo wyższa
46,7%

porównywalna
13,3%

niższa
0,0%
raczej niższa
0,0%

Połączenie samodzielnej
nauki na platformie
e-learningowej i zajęć
z lektorem pozwala
uczyć się języka:

dużo lepiej
66,7%

trudno powiedzieć
33,3%

lepiej
13,3%
porównywalnie
7,0%
trudno powiedzieć
6,0%
gorzej
0,0%

raczej gorzej
6 ,0%

Opinie kursantów uczących się metodą Blended Learning w firmie Jeronimo Martins na
podstawie wywiadu telefonicznego.

www.etutor.pl/firmy/blended-learning
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