
JAZYKOVÉ KURZY ONLINE NAŽIVO
AIC Jazyková škola sa teší množstvu frekventantov v rôznych kútoch Európy, 
ktorí dlhodobo oceňujú profesionalitu, zmysel pre technologický pokrok či 
priateľskú atmosféru u nás. Kurzy s technológiou ONLINE sme začali organi-
zovať už v roku 2014, s cieľom rozšíriť možnosti vzdelávania aj v mimo brati-
slavských regiónoch. Za roky praxe a neustálych zlepšení sme vyvinuli vlastný, 
dobre vyladený systém, ktorý dokonale reprodukuje lekciu v učebni. Esenciou 
nášho systému sú dve základné technológie:   

INTERAKTÍVNA 
TABUĽA

AUDIO - VIZUÁLNY 
PRIAMY PRENOS

Technológia priameho prenosu online 
Vás prenesú do atmosféry učebne AIC 
kdekoľvek ste. Môžete sa tak pridať do 
našej lekcie, a tak komunikovať s lek-
torom, alebo so spolužiakmi z pohodlia 
Vášho domova. AIC reaguje na najnovšie 
trendy a vždy využíva ten najlepší sys-
tém, ktorý je v tejto oblasti dostupný. 

Prednosťou nášho systému je jeho rýchlosť. 
Vďaka užitočnému softvéru a vlastnému 
serveru, ktorý používame, môžu študen-
ti nie len interaktívne vstupovať do lekcie 
a písať na tabuľu, obe strany uvidia každý 
ťah perom aplikácie, akoby sedeli jeden 
vedľa druhého. Pri učení sa iných typov 
písma je táto výhoda priam potrebou. 

LIVE

ZAJTRA JE UŽ DNES

https://asiainfo.sk/jazykova-skola/online-lekcie  

Potrebný softvér si stiahnete tu:

TOMORROW IS NOW

Asia Info Centrum , o.z., YUZU House, Klokočova ul., 851 01 Bratislava - Petržalka, Slovakia EU, aic@aziainfo.sk, (+421) 948 245601

TM

https://asiainfo.sk/jazykova-skola/online-lekcie


PRIPOJENIE 
DO LEKCIE

VIRTUÁLNY 
LEKTOR

VIRTUÁLNA 
TRIEDA

Študenti nachádzajúci sa mimo 
Bratislavu a miest našich pobočiek. 
Pre chorých a indisponovaných, 
ktorí nechcú stratiť kontinuitu a 
krok so skupinou.   

Alternatíva pripojenia vhodná napr. v 
karanténe. Od alternatívy “pripojenie 
do lekcie” sa z pohľadu študenta ničím 
nelíši, lektor používa iné audio zariade-
nie na strane AIC.    

Pre firmy, alebo partnerské organizácie, 
disponujúce miestnosťou, v ktorej sa 
môžu  frekventanti pravidelne stretávať. 
Výuka prebieha podobne, ako v lek-
ciách naživo v učebni, avšak lektor AIC 
je prítomný virtuálne, prostredníct-
vom nami zabezpečenej technológie. 
Študenti môžu medzi sebou komu-
nikovať t.j. sú možné skupinové cviče-
nia, alebo cvičenia v dvojiciach.

CIEĽOVÁ SKUPINA
A CENA:

TYP 
PRIPOJENIA

POTREBNÁ KONFIGURÁCIA:

PREHĽADNÁ TABUĽKA ALTERNATÍV PRIPOJENIA

1. PC, Mac, Smartphone 
s nainštalovanou potreb-
nou aplikáciou (Google 
Hangout, ZOOM, podľa 
preferencií skupiny a 
lektora)
2. vstavané, alebo pri-
pojené audio zariade-
nie (ideálne headset s 
mikrofónom)
3. webkamera
4. Internet: min 3G
 pripojenie

1. PC, Mac, Smartphone 
s nainštalovanou potreb-
nou aplikáciou (Google 
Hangout, ZOOM, podľa 
preferencií skupiny a 
lektora)
2. vstavané, alebo pri-
pojené audio zariade-
nie  (ideálne headset s 
mikrofónom)
3. webkamera
4. Internet: min 3G 
pripojenie

Všetku technológiu aj 
inštaláciu zabezpečí AIC 
za vopred dohodnutých 
podmienok. Na strane 
klienta je nutné určiť 
zodpovednú kontaktnú 
osobu, ktorá bude nami 
preškolená na manip-
uláciu s týmto systémom.   

AUDIO - VIZUÁLNY PRIAMY PRENOS

1. PC s Windows XP a 
vyššie, Linux, Mac s OS X 
1.6 a vyššie
pozn.: V ideálnom pri-
padne dotykový typ 
obrazovky, alebo prídavný 
grafický tablet s perom 
cez USB
2. Internet: min 2G 
pripojenie

1. PC s Windows XP a 
vyššie, Linux, Mac s OS X 
1.6 a vyššie
pozn.: V ideálnom pri-
padne dotykový typ 
obrazovky, alebo prídavný 
grafický tablet s perom 
cez USB
2. Internet: min 2G
 pripojenie

Všetku technológiu aj in-
štaláciu zabezpečí AIC za 
vopred dohodnutých pod-
mienok. Na strane klienta 
je nutné určiť zodpovednú 
kontaktnú osobu, ktorá 
bude nami preškolená 
na manipuláciu s týmto 
systémom.   

INTERAKTÍVNA TABUĽ A

Cena:
podľa bežného cenníka AIC

Cena:
podľa bežného cenníka AIC 

Cena:
Cenová ponuka sa tvorí individuálne.

https://asiainfo.sk/jazykova-skola/cennik-kurzov
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