Blended-Learning kursu ilə işə giriş
Blend-Learning kursu ilə işləmə haqqında
Avropa üçün çoxdilli mədəniyyətlər arasi işgüzar əlaqələr

Biz çox şadıq ki, Siz işgüzar kommunikasiya üzrə Blended-Learning kursunu
seçmisiniz
Bizim dil kursunda biz Sizə veb saytda(«Blended-Learning işgüzar
kommunikaciya kursu » və „ ECL“düyməsində),və həmçinin CD-ROM üzərində,
hansını ki Sizin alman dili mərkəzlərində əldə edə bilərsiz, aşağidaki tədris
materiallarini təqdim edirik:
Proqramlaşdırılmış çalışmalar: bu bölmədə Siz «menecment», «marketinq»
«servis» və «mədəniyyətlər arasi işğüzar əlaqələr» mövzuları üzrə çalışmalar
əldə edə bilərsiz hansıları ki, Siz müəllimin köməyi olmadan evdə sərbəst işləyə
bilərsiz
Auditoriya işləmələri üçün çalışmalar: burda Siz elə çalışmaları əldə edə
bilərsiz ki hansıları ki Siz

dərsliklərdən tanıyırsız. Bunlardan çoxunu Siz

həmçinindərs vəsaitlərindən bilirsiz və onları müəllimin koməyi olmadan yerinə
yetirə bilərsiz, Lakin bəzi çalışmaların həllində qruppa və müəllim köməyinə
ehtiyac vardir
Testler: Təhsil alan, təhsil aldigı zaman nail olduqu bilikləri və bilik səviyəsini
yoxlamaq istəyir. Bunu TESTLƏR hissəsində təyin etmək olar, hardaki butun
Avropada tesdiq olunmus ECL testinden istifade olunur. Siz burda standart
testin iki numunesini elde ede bilersiz

Glossar: Burada Siz umumi qlossariy, həmçinin turizm və şifahi işguzar
əlaqələr arası mövzusunda glossarları tapa bilərsiniz, hansılar ki Sizə işguzar
əlaqələr uçun lazım olan leksika ilə tanış edər.
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Sizin maraqlarınıza və ehtiyaclarıniza uyğun olaraq Siz, təklif olunan uç
kurslardan, yani «menecment» , « marketing» və yaxud «servis», birini seçə
bilərsiniz və «mədeəniyyətlər arası unsiyət» modulunun çalışmalarindan
hansına Sizin halhazırda böyuk maraqınız olduqunu muəyyən edə bilərsiniz.

Siz fikir verəcəksiniz ki, çalışmalar muxtəlif çətinlik səviyəsindən ibarətdir:
«menecment» mövyusunda olan tapşırıqlar, dil planında xususən də çətindir
və yuksək billik səviyyəsini nəzərdə tutur.
Müqaisədə, «servis» mövzularında olan çalışmalar Sizə daha hassand
gələcək, amma «marketing» mövzularında olan tapşıriqlar isə hardasa orta
səviyyədə Sizə çətin gələcək.

Harada ki biz guman edirik, bəzi sözlər və ya söz birləşmələri Sizə çoxda
hassand gəlməyəcək, biz Sizə mətnə uyğun glossar təklif edirik.

Bu leksik vahiddələrin çoxunu Siz sonra umumi glossarda tapa bilərsiniz.

Sizin çalışmaları, biz təklif etdiyimiz ardıcılıqla yerinə yetirməyiniz vacib deyil.
Hər bir tapşırığı Sizin təlabatuvuza uyğun olaraq bir bir yerinə yetirə bilərsiniz.
Şivahi unsiyyət işguzar əlaqələrdə boyuk rol oynadığına görə,

kurs böyuk

miqdarda audio və videomateriallardan ibarətdir.
Audio və videoyazmaların çoxsu həmişə CD-ROM da yerləşir.

Youtube dan və clipfish dən göturulmuş videokliplərdə həmçinin CD-ROM
üzərindən Sizin əlavə müdaxiləniz olmadan bizim CD-ROM Onlinebirləşməsiilə, kursumuzun müvafiq veb-səhifəsi ilə aktivləşdirir.
Kursumuzun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, onun butum əsas hissələrini, yani
veb-səhifə, CD-ROM və audiotoriya bölməsnin tədris materiaları, tədris
mərkəzlərində bir biri ilə razılaşdırılir və bir birini tamamlayır.
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O vaxt ki Siz, uzun vaxt ərzində CD-ROM da kursun həmişəki elementlərini
görursunuz, veb-səhifədə Sizə tetez-tez dəyişən əlavə informasiya və interaktiv
imkanlar təklif olunur, hansılarındaki Siz optimal tədris muvəffəqiyyət əldə
etmək uçun, aktiv iştrak edə bilərsiniz.

Açıq daxil olmaq

o Proektın təsviri
o Əməkdaşlar haqqında informasiya, onların öz ölkələrində İnformationen ihre
Netzverke fəaliyyətləri.
o Aktual ismarıclarınız
o Çoxdilli mədəniyyətlər arası işgüzar əlaqələrin əsas sahələrin haqqında yeni
məqalələri.
o Bizim məqsədlərimizlə bağlı bloqlar
o Menecment Marketink Servis medeniyyetler arasi elaqeler movzusunda
serbest islemek ucun viktarinalar ve testler
o Proqramlasdirilmis tapsiriqlar
o Menecment Marketink

Servis ve, edeniyyetler arasi elaqeler uzre

videokastlar
o Bu movzular uzre vikiler
o Isguzar dil, turizm,sifahi isguzar elaqeler uzre qlosariyalar
o Isguzar kominikasiyalar uzre audio kitablar: esas meqamlari marketinq
alman dilini rolu ve turizm
o Скайп / чат / Online-тьютор lahiyenin yaradicilarinin komeyi ile bunlardan
istifade ede bilersiz
o ……tercume eliye bilmedik
o Xarici dillrde isguzar komunikasiya medeeniyyetlerarasi elaqeler menecment
marketinq servis movzularinda esas actual kecidler
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o Blended-Learning kurslarinin valorizasiyasi haqda informasiya
o Saytin statistikasi hemise aktualdir, sayta daxil olmagin tezliyi hansi
bolmenin daha maraqli olmasi hansi olkelerden bu sayta daxil olanlar var
ve.s
o Almaniya Federativ Respublikasi haqqinda actual viktorinalar. Bizim
konsorsium 9 olkeden olan 9 emekdasdan ibaretdir Estonya, Almaniya, Latviya,
Litva, Rumunya, Slovakiya, Sloveniya, Cexiya ve Macaristan birge razilasdirilmis
konsepsiyaya uygun olaraq Blended-Learning kursu medeniyyetlerarasi isguzar
elaqeler ucun islenilib.bu kurslara siz Lhiyenin emekdasi flaskasi ile ve Emekdas
duymesi ile daxil ola bilersiz. CD-ROM saytinin komeyi ile siz neinki bizimle
hemcinin diger olkelerden olan emekdaslarimiz ile birbasa temasda ola bilersiz.
Skype ve chat duymesinden basqa kontakt (sehifenin yuxari hissesinde)kontakt
duymesinden istifade ede bilersiz. cixis melumatlari da hemcinin tanis ola
bilersiz.RSS funksiyasinin ve axtar duymesinin komeyi ile size aktual olan
movzunu axtara bilersiz. eger siz Avropa komisiyai onun meqsedleri,vezifeleri ve
aksiyalari haqda etrafli melumat almaq isteyirsinizse sizin saytda solda yuxarida
LLP-Logo kliklemek lazimdi.

