
 
 

Berlitz CyberTeachers Platinum i engelska 
 

Välkommen till CyberTeachers Platinum, ditt personliga e-learningprogram i engelska. Kursen är medfinansierad av 
ESF/EU och Projekt Digiresan-Kompetensutveckling. Berlitz som håller i kursen, har lärt miljontals människor runt 
världen att prata med självförtroende. Vi vill att du, vart du än befinner dig, ska kunna uttrycka dig med självförtroende! 
Detta gör du enkelt genom att logga in med ditt ID och lösenord via en portal. Första gången gör du din Online Audit 
(inplacering och behovsanalys). Efter det laddas ett individuellt program upp som du kan använda obegränsat i 3 
månader. Välj nybörjarnivå i början av din audit, om du är nybörjare i språket, så får du tillgång till ett specialdesignat 
program för nybörjare.  
CyberTeachers Platinum innehåller en gamifieringsdimension så du kommer att ha mycket roligt medan du lär dig. Du 
kan tjäna poäng genom att göra e-lektioner samt för varje timme som du spenderar i CyberTeachers, genom att göra 
framsteg samt öka din anslutningstid kan du också vinna märken (badges). Om du är en tävlingsmänniska kan du även 
utmana dig själv genom att jämföra dina prestationer med de andra spelarna i rankningen.  
 

Ditt CyberTeachers-program består av 3 separata huvudmenyer: My Program (Mitt Program), My Resources (Mina 
Resurser) och My Progress (Mina Framsteg). I det övre högra hörnet, hittar du också en verktygslista med hjälpverktyg. 
Du har även direkt tillgång till dina LIVE Classroom konversationsklasser och din LIVE Coach. 
 

 

My Program är din skräddarsydda utbildningsväg bestående av e-lektioner som motsvarar din nivå. För att få ut det 
mesta av din kurs, rekommenderar vi att du gör e-lektionerna i My Program i första hand.  När du har avslutat denna del 
av kursen, kan du göra andra e-lektioner i biblioteket för e-lektioner under My Resources. 
Varje e-lektion innehåller aktiviteter baserat på ett tema eller en kompetens, med relaterat ordförråd och grammatik. 
Varje e-lektion är uppbyggd kring 3 inlärningsfaser: Lära (Learn), Öva (Practice) och Använda (Apply). 
 

I My Resources hittar du ytterligare aktiviteter för att förbättra dina allmänna språkkunskaper och fokusera på specifika 
språkfärdigheter utifrån dina behov och intressen.  
Här har du tillgång till e-lektionsbiblioteket med extra lektioner. Uttalsmodulen hjälper dig med att förbättra ditt uttal. 
Som nybörjare är ordförrådskorten särskilt användbar där du kan välja ett ämne och orden förklaras med bilder. 
Avancerade elever kan hitta specialiserat ordförråd och relaterade aktiviteter. Du har åtkomst till grammatiska kort och 
aktiviteter. Här kan du jobba med nyhetsartiklar som är relaterad till ditt yrkesområde. Flash-lektioner är korta 
grammatik- och ordkunskapsaktiviteter. De skickas också till din e-post måndag till fredag, för att du ska ha en daglig 



 
 
kontakt med språket samt motivera dig att gå in och använda programmet. I What’s up today? kan du, varje dag, lära 
dig ett nytt idiomatiskt uttryck eller intressant historisk fakta. Aktiviteter och information uppdateras dagligen. 
Assistants ger pedagogisk vägledning i ett professionellt sammanhang. Läsassistenten hjälper dig med vokabulär från 
dina egna dokument. Skrivassistenten hjälper dig när du ska skriva i ett professionellt sammanhang.  
 

Live Classrooms är obegränsade gruppkonversationslektioner, med elever från hela världen, baserade på allmänna och 
yrkeslivsämnen. De är tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan utan förbokning. Varje klasslektion startar 
varje timme och varar 30 min. Upp till 8 personer kan delta. Våra instruktörer anpassar sig till elevernas genomsnittliga 
nivå. Du kan gå med utan förbokning. Du behöver bara ett USB-headset med mikrofon för att kunna delta. 

                                    
Du kan se ämnena och schemat för Live Classroom för de kommande två veckorna under Live Classrooms program. 
 

Under My Progress har du möjlighet att följa de framsteg som du gör på e-lektionerna i My Program och din 
anslutningstid i realtid. Du kan även se vilka färdigheter och mål som du kanske behöver arbeta mer med. Completion 
Rate: motsvarar den totala andelen avslutade aktiviteter i My Program för att kunna förstår hur långt du har kommit 
och hur mycket som finns kvar att göra. Efter var femte e-lektion, kommer CyberTeachers skicka ett Mini-test till din 
inkorg (kuvertikonen) där du får meddelanden i programmet. Mini-testet befäster viktiga punkter som du har gjort 
under tidigare e-lektioner. Detta är ett utmärkt tillfälle för att kontrollera din förståelse och se vilka områden som du 
behöver öva lite mer på, om du har fått ett lågt resultat (<85%). 

När du lär dig genom CyberTeachers Platinum bör du använda de språkvertyg som finns längst upp till vänster på din 
hemsida, men även till vänster inne i dina e-lektioner. Du har alltid tillgång till dem. 
Ordboken ger definitionen av ordet eller frasen på målspråket. Synonymordboken hjälper dig att indexera, klassificera 
och koppla ordet med andra ord: synonymer, antonymer, etc. Översättningsverktyget är särskilt användbart för elever 
på nybörjarnivå och ger en automatisk översättning av en engelsk fras eller ord till ett utav de 15 supportspråken som 
finns tillgängliga. Med taltränaren kan du öva på ditt uttal. Lägg till ett ord eller en fras och du kommer att höra det 
uppläst. Du har också möjlighet att spela in och lyssna på din egen röst. Något som rekommenderas för alla nivåer.  
Med SOS Teachers kan du kontakta en lärare och be om pedagogisk hjälp med korrigering av dina skrivna alster. Svar fås 
inom 2 arbetsdagar.  

Med Live Coach kan du skicka en fråga till en lärare och få svar omedelbart. Du kan välja mellan Public chat för att dela 
dina frågor och svar från läraren med andra elever från hela världen, och Private Chat för att skicka dina frågor endast 
till läraren. Live Coach är tillgänglig dygnet runt 7 dagar i veckan. 
 

Efter avslutad kurs kan du göra ett ReTest vilket genererar ett utskrivbart certifikat som motsvarar och kan jämföras 
med den initiala inplaceringstestet, för att kolla av framstegen. Resultatet är korrelerat till det gemensamma europeiska 
referensramen för språk (CEFR). 
 

Tips: För bästa resultat rekommenderar vi att du använder CyberTeachers minst 2,5h (1h My Program, 30min My 
Resources och 2st 30 min Live Classroom-lektioner) i veckan. Du kan ladda ned appen och göra övningar där t o m 
offline som sedan synkroniseras så snart du är online. Ju mer och oftare du är i kontakt med språket desto bättre. 
 

Lycka till och tveka inte att kontakta mail@berlitz.se om du har några frågor. /Berlitzteamet 
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