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Kurs języka japońskiego na
poziomie
ponadpodstawowym, dla
znających podstawy języka.
Cena

189,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki
Wydawnictwo

7 dni roboczych
Eurotalk

Opis produktu
Kurs japońskiego dla znających podstawy języka
Wspaniały, multimedialny kurs do nauki języka japońskiego
w polskiej wersji językowej
Talk More Japanese!
Ten program naucza podstawowych fraz konwersacyjnych, których struktury mogą zostać dopasowane do różnych sytuacji.
Stawia także czoło jednemu z największych wyzwań w procesie uczenia się języka obcego: podbudowaniu pewności siebie w mówieniu.
Funkcja nagrywania w programie Talk More pozwala ci porównać swój akcent z native speakerami.
To idealne rozwiązanie służące rozwijaniu pewności siebie w mówieniu.

Czy program zadziała w moim przypadku?
Jeśli znasz podstawy japońskiego, ale nie jesteś pewien, czy dasz sobie radę z bardziej złożoną rozmową,
to program Talk More przełamie Twoją barierę językową.
Kurs skierowany jest do osób znających podstawy, lecz wciąż jest to wersja dla dopiero uczących się języka,
wiec wszystko, co usłyszysz w trakcie przerabiania kursu, będzie wymawiane w tempie za którym spokojnie nadążysz. :)

Czego się nauczę?

W programie, w przeciwieństwie do uczenia się pojedynczych fragmentów słownictwa, zaczniesz składać całe zdania.
Dobraliśmy taki zakres wyrażeń, który jest często potrzebny za granicą, wliczając wiele fraz, które mogą okazać się nieodzowne,
jak na przykład: , “Chciałbym zapłacić kartą kredytową”, “Ukradziono mi aparat”, oraz “Gdzie jest apteka?”
Tematy obejmują przywitania, sklepy i restauracje, poruszanie się po mieście, hotele, rozmowy telefoniczne,
nagłe wypadki, czas wolny i podstawowe słownictwo z zakresu biznesu i technologii.

Jak to działa?

Oglądaj i ucz się!
Popatrz i posłuchaj, jak mówi się po japoński poprzez oglądanie materiałów video nagranych przez native speakerów.
Rozwijaj lub dopiero buduj swoją pewność siebie dzięki temu kursowi.
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Jeszcze przed sprawdzeniem swoich umiejętności mówienia w świecie realnym, nagraj się i odtwórz to nagranie,
żeby porównać swoją wymowę z rodzimymi użytkownikami języka.
(Zważ, że nie korzystamy z elektronicznej analizy głosu: ludzkie ucho jest zazwyczaj dużo bardziej dokładne.)

Graj w interaktywne gry.
Teksty zawierają sytuacje z życia wzięte, podczas gdy ambitny test nagrywania sprawdzi twoją wiedzę i wymowę.
Zdobywasz punkty za każdą z gier w którą zagrasz.
Wysokie rezultaty skutkują zdobyciem brązowego, srebrnego lub złotego medalu, który można wydrukować jako zapis osiągnięć.
Możesz uczyć się w ruchu!
Nie, nie w kiosku! :)
Raczej chodzi nam o zachowanie codziennej aktywności życiowej.
Kontynuuj naukę w poczekalni na lotnisku lub w autobusie.
Po prostu: wydrukuj arkusze rozmówek zawarte w programie i zabierz je ze sobą ,
lub nagraj pliki dźwiękowe zawarte w kursie na jedno z urządzeń mobilnych
Nauka odpowiada poziomowi: A2-A2 (początkujący i ponadpodstawowy wg europejskiego poziomu biegłości językowej)
Kursant uczy się języka w ciekawy sposób za pomocą angażujących gier, które sprawią, że nauka już nigdy nie będzie nudna i żmudna!
Za efekty w nauce przyznawane są punkty, które motywują do dalszej pracy i nauki.
Kursy usprawniają wszystkie umiejętności językowe, zgodnie z europejskimi poziomami biegłości językowej.

Ćwiczymy poprawną wymowę, pisownię, gramatykę,
uczymy się nowego słownictwa, czytania ze zrozumieniem oraz osłuchujemy się z językiem.
Tu nie ma „wkuwania słówek”- są gry, obrazki, skojarzenia
Słuch i wzrok – to właśnie te zmysły sprawiają, że nauka staje się w pełni efektywna.
W tym kursie słyszysz język japoński przez cały czas, a przy użyciu opcji nagrywania, możesz zacząć mówić od razu,
by następnie porównać swój głos do native speakera.

Kurs Talk More! - to najprostsza droga do nauczenia się języka japońskiego
Naucz się japońskiego za pomocą wciągających, interaktywnych gier językowych i zabaw.
Zdobywaj punkty, baw się dobrze, a nauczysz się języka i nawet nie będziesz wiedział(a) kiedy to się stało!
Kursy nadają się również do nauczania przez lektorów grupy słuchaczy.

Naukę możesz rozpocząć posiadając PC, laptopa, netbooka, etc.
Kursy są nowe, oryginalnie zafoliowane
UWAGA!!!
Kursy dostępne są w dwóch wersjach:
klasycznej wersji pudełkowej oraz elektronicznej (download) wysyłanej za pośrednictwem e-maila.
Wersja elektroniczna posiada te same funkcje co wersja pudełkowa, tyle że nie jest zapisana na nośniku materialnym.
Kurs download przeznaczony jest do samodzielnego pobrania na dysk komputera.
Po pobraniu - działa także w trybie offline (bez dostępu do internetu)
Przy składaniu zamówienia, prosimy pamiętać o wyborze właściwej formy wysyłki.
Przesyłka elektroniczna tylko dla kursów DOWNLOAD
Wymagania systemowe:
Windows 10
MacOS
złącze USB i mikrofon ( w przypadku pendrive)
Można również przesłać słowa na iPoda
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kurs w wersji: Download (wersja elektroniczna) , CD
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