
איך עובדים השיעורים הפרטיים?

השיעור מתקיים באמצעות טלפון קווי או סקייפ.
משך שיעור 30 דקות

השיעור מתבצע מול מחשב כאשר המורה והתלמיד חולקים מסך
לאחר כל שיעור יעביר המורה לתלמיד סיכום שיעור מפורט.

ניתן לקיים שיעורים בטווח רחב של שעות  24/7.
התלמיד יכול להזמין שיעורים בימים קבועים ובשעות קבועות.

כמה מההמלצות של סטודנטים שעברו את הקורס:
"בסיכומו של הקורס אני מאד מרוצה מתהליך הלימוד וגם מתוצאותיו..." (סיון, חיפה)

"מרגע שהתחלתי לתרגל, נהייתי מכור לזה, וכל רגע פנוי אני נכנס לאתר ומשלים שיעור אחר שיעור...“ (אלון, תל אביב)

"...אני מרגיש שהשתפרתי בצורה משמעותית...“  (זיו, רעננה)

התכנית גמישה, זמינה מכל מקום ומספקת היקף מרשים של תרגולים..."  (ליאור, באר שבע)

”אין ספק שנעשתה עבודה מעמיקה לטובתנו, התלמידים ע"מ להעניק לנו את רמת השירות  והמקצועיות המרבית."  
(אושרת, ירושלים)

: eBerlitz יתרונות הלמידה בתכנית המשולבת

תכנית הלימוד מותאמת אישית על פי רמתו והעדפותיו של התלמיד.
שילוב אידיאלי של למידה פרטנית ומערכת למידה בקצב אישי מכל מקום ובכל זמן.

מתכונת לימוד המאפשרת חשיפה לאנגלית באופנים שונים ולאורך זמן.
מגוון תרגולי אוצר מילים, דקדוק, הבנת הנשמע.

מגוון פרקי תרגול בנושאים שונים.
אפשרות להתקדם במספר רמות במשך 

    תקופת המנוי.
התחלה מיידית!

? CyberTeachers מה כוללת מערכת ה

תכנית הלמידה משלבת:
CyberTeachers תרגול במערכת ה

שיעורים פרטיים עם מורה
*Live שיעורים קבוצתיים ב

להשגת תוצאות מקסימליות ושיפור כלל מרכיבי השפה – 
דיבור, קריאה, כתיבה, דקדוק ואוצר מילים!

*בלימודי אנגלית בלבד

הקורס האישי שלך – 
תכנית אישית מותאמת רמה המורכבת ממבחר פרקי תרגול מובנים פדגוגית שמטרתם לקדם 

את רמת השפה שלך, תוך כדי חשיפה לאוצר מילים וסיטואציות יומיומיות/עסקיות.

מורה Online (בלימודי אנגלית בלבד) - 
בלחיצת כפתור יופיע מורה על המסך למענה על כל שאלה, מורה זמין 24/7

 – Offline מורה
בדיקת חומרים כתובים כגון פרזנטציות, מיילים וכיוב' 

החזרתם לתיבת המייל שלך עם משוב תוך 2 ימי עסקים.

 - Flash Lessons
מדי יום תקבלו עדכונים לתיבת הדוא"ל שלכם הנוגעים לכללי הדקדוק, 

מטבעות לשון, אוצר מילים וטיפים כיצד להימנע משגיאות נפוצות

סרגל כלים לפיתוח מיומנויות השפה - 
עזרי כתיבה לניסוח מיילים, הכנת מצגות, ניהול מו"מ ועוד

כלי עזר מיוחד לשיפור הקריאה והבנת הנקרא

מאמן דיבור – תוכנת זיהוי קולי לשיפור ההגייה

שיעורים קבוצתיים ב Live  (בלימודי אנגלית בלבד) - 
שיעורים קבוצתיים בהנחיית מורה, זמינים 24/7 בהשתתפות תלמידים מכל העולם, השיעורים מתקיימים 
במספר רמות ובמגוון נושאים, משך שיעור הינו 30 דקות,  התלמיד יכול להשתתף בכמה שיעורים שירצה 

ללא הגבלה.
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