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Kurs koreańskiego dla
początkujących i średnio
zaawansowanych na USB.
2w1. Instant Set Box
Cena

289,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

7 dni roboczych

Numer katalogowy

34

Wydawnictwo

Eurotalk

Opis produktu
Kurs koreańskiego dla początkujących i średnio zaawansowanych.
Dwa multimedialne kursy koreańskiego na USB
Instant Set Korean!
Wspaniałe, multimedialne kursy do nauki języka koreańskiego
na dwóch poziomach biegłości, w polskiej wersji językowej, na USB
Rozpocznij naukę z tym programem, jeśli masz zamiar kontynuować pracę poprzez USB!
To wygodna i przenośna pamięć, dzięki której kurs będziesz mógł mieć zawsze przy sobie.

Kurs zawiera dwa najpopularniejsze programy EuroTalk,
które najpierw wprowadzają w podstawowe słownictwo, a następnie przechodzą do pełnych zdań.
Przygotuj się na autentyczne rozmowy i bądź pewny siebie zarówno przed ,jak i w trakcie swoich podróży!

Talk Now Korean!
Jeśli ten język jest dla ciebie czymś nowym,to istnieją pewne podstawy, których będziesz musiał się nauczyć, bez względu na to ile masz lat i w
jakim celu chcesz się uczyć języka.
Talk Now Korean! oferuje ci łatwą do zastosowania metodę nauki, bez względu na to, kim jesteś.

Talk More Korean!
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 zawarta w programie pozwoli Ci porównać swój akcent z native speakerami.
Idealne rozwiązanie służące rozwijaniu pewności siebie w mówieniu.

Główne cechy kursów:

Uczenie się koreańskiego w dowolnym czasie oraz własnym tempie.

wygenerowano w programie shopGold

Wciągające gry i quizy pomagające zapamiętać słownictwo.
Każdemu tematowi towarzyszy arkusz słownictwa, który można wydrukować i zabrać wszędzie ze sobą.
Zdobądź brązową, srebrną lub złotą nagrodę wraz ze zyskiwaniem kolejnych punktów.
Gdy jesteś już pewny siebie, jeśli chodzi o słownictwo, przećwicz nagrywanie swojego głosu i porównaj nagranie z native speakerami.

Nauka odpowiada poziomowi: A1-B1 (początkujący - średnio zaawansowany)
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.
Ćwiczysz poprawną wymowę (nagrania native- speakerów), pisownię, gramatykę,
uczysz się nowego słownictwa, czytania ze zrozumieniem oraz osłuchujesz się z językiem.
Tu nie ma „wkuwania słówek”- są gry, obrazki, skojarzenia
Słuch i wzrok – to własnie te zmysły sprawiają, że nauka staje się efektywna.
W tym kursie słyszysz język koreański przez cały czas, a przy użyciu opcji nagrywania, możesz zacząć mówić od razu,
a następnie porównać swój głos do native speakera.
Naukę możesz kontynuować w drodze do pracy, w poczekalni u lekarza, czy podczas jazdy samochodem, słowem - wszędzie, gdzie aktualnie
jesteś, nawet bez dostępu do komputera
Wystarczy wydrukować arkusze rozmówek zawarte w programie i zabrać je ze sobą, lub przesyłać pliki dźwiękowe na iPoda.
Kurs Instant USB! to najprostsza droga do nauczenia się języka koreańskiego !
Naucz się koreańskiego za pomocą wciągających interaktywnych gier językowych i zabaw.
Zdobywaj punkty, baw się dobrze, a nauczysz się języka i nawet nie będziesz wiedział(a) kiedy!
Kursy nadają się również do nauczania przez lektorów grupy słuchaczy.

Naukę możesz rozpocząć posiadając PC, laptopa, netbooka
Kursy są nowe, oryginalnie zafoliowane

Wymagania systemowe:
Windows do 2000
Mac OS X 10.3.9 lub nowszy
złącze USB i mikrofon
Można również przesłać słowa na iPoda
Uwaga dla użytkowników netbooków: kursy na USB wymagają rozdzielczości ekranu co najmniej 1024 x 768
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