UČTE SA NEMECKY ONLINE
S GOETHEHO INŠTITÚTOM
Učte sa nemecky online – individuálne

Učte sa nemecky online – skupinovo

Deutsch Online Individual

Deutsch Online Gruppenkurs

Chcete sa učiť maximálne flexibilne
a zvládnuť učivo komplexne? Potom
je náš kurz „Deutsch Online Individual“
tou pravou ponukou. Precvičujte
sa v čítaní, písaní, rozprávaní
a v počúvaní – individuálne, flexibilne
a vo svojom vlastnom tempe.

Náš online skupinový kurz sa hodí
pre všetkých, ktorí sa chcú nemecky
učiť flexibilne a profitovať z výhod
práce v skupine. Čítanie, písanie,
rozprávanie a počúvanie precvičujete
v skupinových a v samostatných
úlohách.

Kurz sa koná na interaktívnej
výučbovej platforme Goetheho
inštitútu. Váš tútor Vám poskytne
individuálnu spätnú väzbu k cvičeniam.
Pravidelne odovzdávate písomné
a ústne úlohy a od tútora dostanete
feedback na mieru. S Vaším tútorom
sa tiež stretávate vo virtuálnej triede.
Termíny virtuálnych stretnutí si
dohodnete podľa toho, ako Vám
najlepšie vyhovujú.

Kurz nájdete na interaktívnej
učebnej platforme Goetheho inštitútu.
Počas kurzu dostanete od tútora
individuálnu spätnú väzbu –
skontroluje a opraví zaslané
písomné a ústne úlohy. Vo virtuálnej
triede prebiehajú skupinové hodiny
s Vaším tútorom (počet live stretnutí
závisí od dĺžky kurzu).
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PRIHLÁSENIE A PRIEBEH KURZU
Prihláste sa na
https://www.goethe.
de/ins/sk/sk/spr/kur/
ukf/onk.html

Spoznáte
Vášho tútora

Začiatok
kurzu

Kontaktujeme
Vás kvôli
zaraďovaciemu testu

Prvé kroky
na platforme

Samostatná práca
za pomoci tútora

Zaraďovací test

Vyhodnotenie
zaraďovacieho testu
a zaradenie
do jazykovej úrovne
kurzu

Ukončenie kurzu,
príp. prihláška
na skúšku, alebo
pokračovanie
v nasledujúcej úrovni
kurzu na goethe.de

TECHNICKÉ POŽIADAVKY
 Laptop, tablet alebo smartfón so slúchadlami a s mikrofónom
 Internetové pripojenie – minimálne 512 kbps
 Operačný systém: Windows, macOS, Android, iOS
 Prehliadač: aktuálna verzia Google Chrome, Firefox alebo Safari –
odporúčame Google Chrome

SPOZNAJTE NAŠE KURZY
Máte záujem o kurz, ale nie ste si celkom istý, ako to vyzerá a funguje?
Na stránke https://deutschonline.goethe.de/ nájdete ukážky cvičení
z interaktívnej platfromy.

