JĘZYK ANGIELSKI

DLA MALUSZKÓW
KURS JĘZYKOWY DLA DZIECI 2-4 LAT
OPARTY NA PROGRAMACH STWORZONYCH
PRZEZ ŚWIATOWEJ SŁAWY AUTORÓW:

OPIS KURSU:
Happy Hearts to program skierowany dla maluszków 2-2,5 lat. Poprzez zadania o charakterze plastycznym,
muzycznym i ruchowym mali uczniowie rozwijają dwie najważniejsze umiejętności na tym etapie rozwoju: słuchanie
i mówienie. Naukę wspomagają rewelacyjne komponenty, m.in.: plakaty, karty obrazkowe, naklejki, filmy
animowane, oprogramowanie do tablic interaktywnych. Dla dzieci 3+ przygotowaliśmy kurs Welcome to Our
World 1-2. Inspiracją dla powstania serii były tradycyjne piosenki dziecięce. Mali uczniowie kochają zdjęcia
i ilustracje National Geographic i z łatwością przełamują barierę językową, śpiewając piosenki z rówieśnikami z całego
świata.
Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty? Dlatego, że nasz program nauczania jest:
nowoczesny - bazuje na najnowocześniejszych technologiach w nauczaniu;
kreatywny - wykorzystuje naturalną potrzebę ruchu, elementy dramy i artystycznego wyrażania siebie;
bogaty - wprowadza dużą ilość słówek w odpowiednim kontekście oraz mnóstwo melodyjnych piosenek;
zabawny – zawiera śmieszne rymowanki i ciekawe historyjki na ćwiczenie pamięci;
motywujący – częścią integralną jest system motywacyjny (naklejki, stempelki, plusy).
Głównym bohaterem kursu jest kotek KENNY, który zachęca dzieci do wspólnej zabawy. Ponadto, każdy mały
kursant otrzymuje podręcznik z kodem dostępu do zabaw online, ćwiczenia z płytą do słuchania i oglądania w domu
oraz teczkę z rączką na materiały dydaktyczne. Zajęcia prowadzone są głównie w języku obcym. Przede wszystkim
skupiamy się na zabawach i grach komunikacyjnych, ale korzystamy również z tablicy interaktywnej
oraz platformy edukacyjnej.

W OFERCIE:
kameralne grupy do 4-6 osób
zajęcia 1x40 min tygodniowo (30 zajęć w roku szkolnym)
wykwalifikowana kadra I opieka metodyka
podręcznik z kodem dostępu do zadań online oraz dostęp do aplikacji CLEVERapp
ćwiczenia z audio CD oraz teczka z rączką
darmowe konsultacje w przypadku choroby - POGOTOWIE JĘZYKOWE
dostęp do platformy językowej QUIZLET
stały dostęp do gier i zadań na platformie PADLET
materiały dydaktyczne przygotowane w oparciu o brytyjskie książeczki z wydawnictwa USBORNE
aż 2 systemy do komunikacji z klientem CLASS DOJO & ACTIVENOW

JĘZYK ANGIELSKI

DLA PRZEDSZKOLAKÓW
KURS JĘZYKOWY DLA DZIECI W WIEKU 5-6 LAT
OPARTY NA PROGRAMIE STWORZONYM
PRZEZ ŚWIATOWEJ SŁAWY AUTORÓW:

OPIS KURSU:
Dla dzieci 5-letnich przygotowaliśmy kurs Welcome to Our World 3. Inspiracją dla powstania serii były
tradycyjne piosenki dziecięce. Mali uczniowie kochają zdjęcia i ilustracje National Geographic i z łatwością
przełamują barierę językową, śpiewając piosenki z rówieśnikami z całego świata. Dla starszaków mamy
podręcznik LOOK STARTER. Fascynujące zdjęcia, autentyczne filmy i historie inspirowane wyprawami
National Geographic, pomagają uczniom poznawać i zrozumieć świat. Dzięki krótkim, niebanalnym
i ekscytującym lekcjom praca z tym podręcznikiem jest dużą przyjemnością dla ucznia. Pierwszy poziom
LOOK Starter został przygotowany z myślą o dzieciach, które zaczynają swoją przygodę z czytaniem
i literkami. Podręcznik zawiera wycinane historyjki, które dzieci same przygotowują, a następnie uczą się
opowiadać wykorzystując poznane słówka, struktury i ćwicząc pamięć językową.
Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty? Dlatego, że nasz program nauczania jest:
nowoczesny - bazuje na najnowocześniejszych technologiach w nauczaniu;
interaktywny - nastawiony na swobodną komunikację i wymowę;
kompleksowy - rozwija wszystkie umiejętności językowe (z naciskiem na słuchanie – poziom Starter,
czytanie – poziom 1, pisanie – poziom 2, kontrastowanie struktur gramatycznych – poziom 3);
motywujący - częścią integralną jest system motywacyjny oraz stała informacja zwrotna o postępach;
wspierający - uczy jak pracować w parach i współpracować z grupą, uczy zdrowej rywalizacji i
szacunku.
W OFERCIE:
kameralne grupy do 8 osób
zajęcia 2x35min tygodniowo (60 zajęć w roku szkolnym)
wykwalifikowana kadra i opieka metodyka
podręcznik i ćwiczenia z kodem do gier online oraz teczka z rączką
dostęp do aplikacji CLEVERapp
darmowe konsultacje w przypadku choroby - POGOTOWIE JĘZYKOWE
dostęp do platformy językowej QUIZLET
stały dostęp do gier i zadań na platformie PADLET
materiały dydaktyczne przygotowane w oparciu o brytyjskie książeczki z wydawnictwa USBORNE
aż 2 systemy do komunikacji z klientem CLASS DOJO & ACTIVENOW

JĘZYK ANGIELSKI

DLA DZIECI W KLASIE I-III
KURS JĘZYKOWY DLA DZIECI 7-9 LAT
OPARTY NA PROGRAMIE STWORZONYM
PRZEZ ŚWIATOWEJ SŁAWY AUTORÓW:

OPIS KURSU:
LOOK to 7-poziomowa seria do nauki języka angielskiego. Fascynujące zdjęcia, autentyczne filmy i historie inspirowane
wyprawami National Geographic pomagają uczniom poznawać i zrozumieć świat. Kurs zachęca uczniów do
formułowania i wyrażania własnych opinii. Dzięki krótkim, niebanalnym i ekscytującym lekcjom praca z tym
podręcznikiem jest samą przyjemnością dla ucznia. LOOK kładzie zrównoważony nacisk na wszystkie umiejętności,
których uczniowie potrzebują, aby skutecznie posługiwać się językiem angielskim. Kolejne poziomy podręcznika
zawierają coraz trudniejsze pod względem językowym filmy oraz historyjki, które motywują co nauki nowych struktur
gramatycznych i słownictwa.
Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty? Dlatego, że nasz program nauczania jest:
nowoczesny - bazuje na najnowocześniejszych technologiach w nauczaniu;
interaktywny - nastawiony na swobodną komunikację i wymowę;
kompleksowy - rozwija wszystkie umiejętności językowe (z naciskiem na słuchanie – poziom KIDS+, czytanie –
poziom KIDS 1, pisanie – poziom KIDS 2, kontrastowanie struktur gramatycznych – poziom KIDS 3);
motywujący - częścią integralną jest system motywacyjny oraz stała informacja zwrotna o postępach;
wspierający - uczy jak pracować w parach i współpracować z grupą, uczy zdrowej rywalizacji i szacunku.
Jako Centrum Egzaminacyjne Cambridge English Preparation Centre - w ramach kursu - realizujemy
program Young Learners English przygotowujący dzieci do międzynarodowych egzaminów Cambridge
English (część Uniwersytetu Cambridge) na trzech poziomach zaawansowania:
Pre A1 Starters (LOOK 2), A1 Movers (LOOK 3) oraz A2 Flyers (LOOK 4).

W OFERCIE:
kameralne grupy do 10 osób
zajęcia 2x45min tygodniowo (60 zajęć w roku szkolnym)
wykwalifikowana kadra i opieka metodyka
podręcznik z kodem do gier online oraz pojemny workoplecak na materiały
dostęp do aplikacji CLEVERapp
darmowe konsultacje w przypadku choroby - POGOTOWIE JĘZYKOWE
dostęp do platformy językowej QUIZLET
stały dostęp do gier i zadań na platformie PADLET
materiały dydaktyczne przygotowane w oparciu o brytyjskie książeczki z wydawnictwa USBORNE
aż 2 systemy do komunikacji z klientem CLASS DOJO & ACTIVENOW

JĘZYK ANGIELSKI

DLA DZIECI W KLASIE III-V
DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ
DO EGZAMINÓW CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS?

Celem testów Cambridge English dla najmłodszych jest pokazanie
uczniom, co już potrafią, a tym zmotywowanie ich do nauki i osiągnięcia
sukcesu językowego w jak najkrótszym czasie. Każde dziecko biorące
udział w teście ma szansę zdobycia tzw. tarcz, których uzyskana liczba
podana jest na certyfikacie i w bardzo przyjazny dla dziecka sposób
pokazuje uzyskaną ocenę. Dany poziom zaawansowania testu jest
dobierany przez lektora prowadzącego, który po zapoznaniu się
z materiałami do testów oraz znając materiał realizowany podczas zajęć
z uczniami, w bardzo dokładny sposób może zarekomendować wybór
danego poziomu testu.
Test Pre A1 Starters to pierwsze kroki dziecka w zakresie nauki języka.
Test w sposób zabawny i motywujący zapoznaje dzieci z używanym
na co dzień pisanym i mówionym językiem angielskim.
Pre A1 Starters jest pierwszym z trzech Cambridge English dla
najmłodszych. Test A1 Movers to kolejny krok dziecka w nauce języka
po przystąpieniu do testu Starters. Jest to doskonały sposób, aby pomóc
dzieciom rozwijać znajomość języka i robić dalsze postępy w angielskim.
Test A2 Flyers to kolejny krok dziecka w nauce języka po przystąpieniu
do Movers. To znakomity sposób wykazania, że dzieci radzą sobie
z używanym na co dzień mówionym i pisanym językiem angielskim na
poziomie podstawowym. Testy Cambridge English dla najmłodszych
poruszają tematykę bliską najmłodszym i skupiają się na rozwoju
umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim.
Każdy test Cambridge English dla najmłodszych jest skorelowany
z odpowiednim poziomem Europejskiego Systemu Kształcenia
Językowego (CEFR).

JĘZYK ANGIELSKI

DLA UCZNIÓW KL. IV-VIII
INTENSYWNY KURS JĘZYKOWY
OPARTY NA PROGRAMIE STWORZONYM
PRZEZ ŚWIATOWEJ SŁAWY AUTORÓW:

OPIS KURSU:
Close Up New to nowa edycja bestsellerowego kursu dla młodzieży. Połączenie angażującej tematyki,
przygotowania egzaminacyjnego, autentycznych materiałów National Geographic oraz pracy online w doskonałych
proporcjach. Ten program to nie tylko nabywanie umiejętności językowych oraz wiedzy ogólnej, ale też trening
kompetencji XXI wieku i ponadczasowych wartości National Geographic. Gold Experience to druga edycja
lubianego przez uczniów kursu językowego, który perfekcyjnie łączy przygotowanie do międzynarodowych
certyfikatów językowych Cambridge English z rozwojem wszystkich sprawności językowych. Dobór tematów spójny
z zainteresowaniami nastolatków, autentyczny materiał wideo w każdym rozdziale, różnorodność ćwiczeń
egzaminacyjnych w formie tradycyjnej i cyfrowej, prezentacje gramatyczne z funkcją edytowania treści to tylko
niektóre z wyjątkowych cech nowej edycji kursu. Powyższe kursy przygotowują uczniów do międzynarodowych
egzaminów Cambridge English (część Uniwersytetu Cambridge) - poziomy: A2 (Key for Schools), B1 (Preliminary for
Schools), B2 (First for Schools). Egzaminy Cambridge English umożliwiają systematyczne i skuteczne podnoszenie
poziomu znajomości języka, a także pozwalają na naukę angielskiego lepiej i bardziej efektywnie.
Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty? Dlatego, że nasz program nauczania jest:
nowoczesny - bazuje na najnowocześniejszych technologiach w nauczaniu;
interaktywny - nastawiony na swobodną komunikację i wymowę;
kompleksowy - rozwija wszystkie umiejętności językowe i przygotowuje do międzynarodowych egzaminów;
motywujący - częścią integralną jest system motywacyjny oraz stała informacja zwrotna o postępach;
wspierający - uczy współpracy w grupie, wymiany doświadczeń oraz opinii, przygotowuje
do publicznych wystąpień oraz dyskusji na wysokim poziomie.

W OFERCIE:
kameralne grupy do 10 osób
zajęcia 2x60min tygodniowo (60 zajęć w roku szkolnym)
wykwalifikowana kadra i opieka metodyka
podręcznik z dostępem do zadań online oraz pojemny workoplecak na materiały
dostęp do platformy językowej QUIZLET
darmowe konsultacje w przypadku choroby - POGOTOWIE JĘZYKOWE
aż 2 systemy do komunikacji z klientem CLASS DOJO & ACTIVENOW

JĘZYK ANGIELSKI
DLA MŁODZIEŻY
DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ
DO EGZAMINÓW CAMBRIDGE ENGLISH?

Cambridge English Qualifications to testy i egzaminy,
dzięki którym można uczyć praktycznego angielskiego
oraz rzetelnie sprawdzić poziom zaawansowania uczniów.
Testy i egzaminy Cambridge English umożliwiają
systematyczne i skuteczne podnoszenie poziomu
znajomości języka, a także pozwalają uczyć angielskiego
lepiej i bardziej efektywnie. Zostały stworzone w oparciu o
szczegółowe badania naukowe z zakresu skutecznego
nauczania i uczenia się.
Egzaminy na poziomach A2 Key for Schools, B1 Preliminary
for Schools i B2 First for Schools zostały przygotowane
specjalnie dla młodzieży w wieku od 13 do 17 lat.
A2 Key for Schools jest dowodem, że posiadacz
certyfikatu potrafi brać udział w zwykłej, typowej
rozmowie po angielsku, jak również poradzić sobie
w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich. Jest to
kolejny stopień zaawansowania po Cambridge English
Qualifications dla najmłodszych i doskonały sposób
na rozpoczęcie następnego etapu nauki języka dla
uczniów starszych klas szkół podstawowych.
Certyfikat B1 Preliminary for Schools pokazuje, że
uczeń/uczennica zna podstawy języka angielskiego
i posiada praktyczne umiejętności językowe pozwalające
komunikować się w codziennych sytuacjach.
B2 First for Schools jest egzaminem na poziomie B2
średnio-zaawansowanym i jego certyfikat potwierdza, że
uczeń potrafi posługiwać się używanym na co dzień
mówionym i pisanym językiem angielskim potrzebnym
w pracy lub w nauce. Przygotowanie do egzaminu jest
doskonałą motywacją do nauki języka pozwalając rozwijać
umiejętności językowe i zdobyć międzynarodowy
certyfikat językowy na poziomie B2, rozpoznawalny
na całym świecie.

JĘZYK ANGIELSKI

DLA DZIECI W KLASIE IV-VII
KOMUNIKACYJNY KURS JĘZYKOWY
OPARTY NA PROGRAMIE STWORZONYM
PRZEZ ŚWIATOWEJ SŁAWY AUTORÓW:

OPIS KURSU:
Seria English Explorer jest w pełni dostosowana do wymogów nowej podstawy programowej.
Gwarantuje osiągnięcie wymaganych poziomów językowych i zapewnia łagodne przejście na kolejne etapy
edukacyjne. Ponadto, rozwija wszystkie umiejętności oraz angażuje uczniów dzięki autentycznym
materiałom National Geographic, które przybliżają inne kultury oraz prezentują język w naturalnym
kontekście. Jednak w przypadku kursów Junior największy nacisk kładziemy na swobodną komunikację
i rozwijanie umiejętności mówienia. Uczniowie mają szansę na wykorzystanie wiedzy nabytej w szkole
publicznej poprzez ćwiczenia komunikacyjne, konwersacje w grupie i scenki typu role-playing.
Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty? Dlatego, że nasz program nauczania jest:
nowoczesny - bazuje na najnowocześniejszych technologiach w nauczaniu;
interaktywny - nastawiony na swobodną komunikację i wymowę;
kompleksowy - rozwija wszystkie umiejętności językowe, z naciskiem na mówienie;
motywujący - częścią integralną jest system motywacyjny oraz stała informacja zwrotna o postępach;
wspierający - uczy jak pracować w parach i współpracować z grupą, uczy zdrowej rywalizacji
i szacunku wobec innych.
W OFERCIE:
kameralne grupy do 10 osób
zajęcia 2x60min tygodniowo (60 zajęć w roku szkolnym)
wykwalifikowana kadra i opieka metodyka
podręcznik i dodatek gramatyczny oraz pojemny workoplecak na materiały
dostęp do platformy językowej QUIZLET
darmowe konsultacje w przypadku choroby - POGOTOWIE JĘZYKOWE
aż 3 darmowe próbne egzaminy w roku szkolnym
aż 2 systemy do komunikacji z klientem CLASS DOJO & ACTIVENOW

JĘZYK ANGIELSKI

DLA MŁODZIEŻY 15+
KOMUNIKACYJNY KURS JĘZYKOWY DLA MŁODZIEŻY
OPARTY NA PROGRAMIE STWORZONYM
PRZEZ ŚWIATOWEJ SŁAWY AUTORÓW:

OPIS KURSU:
Teen Talk to intensywny kurs komunikacyjny dla młodzieży uczęszczającej do szkół średnich, nastawiony
na powtórki maturalne, ale kładący szczególny nacisk na umiejętności językowe, takie jak mówienie
i słuchanie. Dobór tematów spójny z zainteresowaniami nastolatków, autentyczny materiał wideo w każdym
rozdziale, różnorodność ćwiczeń w formie tradycyjnej i cyfrowej, prezentacje gramatyczne z funkcją
edytowania treści to tylko niektóre z wyjątkowych cech tego kursu. Dodatkową wartością kursu jest to, że
uczniowie wraz z podręcznikiem otrzymują kod do aplikacji utrwalającej słownictwo.
Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty? Dlatego, że nasz program nauczania jest:
nowoczesny - bazuje na najnowocześniejszych technologiach w nauczaniu;
interaktywny - nastawiony na swobodną komunikację i wymowę;
kompleksowy - rozwija wszystkie umiejętności językowe, z naciskiem na mówienie;
motywujący - częścią integralną jest system motywacyjny oraz stała informacja zwrotna o postępach;
wspierający - uczy współpracy w grupie, wymiany doświadczeń oraz opinii, przygotowuje do
publicznych wystąpień oraz dyskusji na wysokim poziomie.
W OFERCIE:
kameralne grupy do 10 osób
zajęcia 1x90min tygodniowo (30 zajęć w roku szkolnym)
wykwalifikowana kadra i opieka metodyka
podręcznik z kodem dostępu do zadań online, testy maturalne
oraz pojemny workoplecak na materiały
POGOTOWIE JĘZYKOWE, czyli darmowe konsultacje w razie problemów w szkole
dostęp do platformy językowej QUIZLET
aż 2 systemy do komunikacji z klientem CLASS DOJO & ACTIVENOW

JĘZYK ANGIELSKI

DLA KLASY VIII
INTENSYWNY
KURS JĘZYKOWY PRZYGOTOWUJĄCY
DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
OPIS KURSU:
Kurs EXAM 8 to szczególny rodzaj kursu, ponieważ nastawiony na kompleksowe
przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Podczas zajęć z języka angielskiego,
uczniowie korzystają z Repetytorium Ósmoklasisty - podręcznika zawierającego wszystkie
typy zadań egzaminacyjnych wraz ze wskazówkami jak skutecznie przygotować się do
egzaminu oraz licznymi powtórkami. Dodatkiem są Arkusze Egzaminacyjne, dzięki którym
uczniowie oswajają się z formą testu końcowego, jak również są w stanie sami ćwiczyć
poszczególne części egzaminu w ramach pracy domowej. W ramach kursu przewidujemy aż
3 próbne egzaminy, które odbywają się na początku roku szkolnego, na I półrocze oraz na
miesiąc przez terminem egzaminu. Próbne egzaminy, które są darmowe dla naszych uczniów,
pozwalają na oszacowanie poziomu i monitorowanie postępów w nauce.
Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty? Dlatego, że nasz program nauczania jest:
nowoczesny - bazuje na najnowocześniejszych technologiach w nauczaniu;
interaktywny - nastawiony na swobodną komunikację;
kompleksowy - rozwija wszystkie umiejętności sprawdzane na egzaminie;
motywujący - częścią integralną jest system motywacyjny oraz stała informacja zwrotna o
postępach;
wspierający - uczy współpracy w grupie oraz wymiany doświadczeń oraz opinii.
W OFERCIE:
kameralne grupy do 10 osób
zajęcia 2x60min tygodniowo (60 zajęć w roku szkolnym)
podręcznik z kodem dostępu do dodatkowych zadań online,
arkusze egzaminacyjne oraz pojemny workoplecak na materiały
dostęp do platformy językowej QUIZLET
aż 3 egzaminy próbne w roku szkolnym
POGOTOWIE JĘZYKOWE, czyli darmowe konsultacje w razie problemów w szkole
aż 2 systemy do komunikacji z klientem CLASS DOJO & ACTIVENOW

JĘZYK ANGIELSKI

DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
INTENSYWNY KURS JĘZYKOWY
PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINÓW
CAMBRIDGE ENGLISH FIRST & ADVANCED

OPIS KURSU:
Certyfikat Cambridge English zdecydowanie zwiększa możliwości wyboru w życiu, w szkole czy
w pracy. Z certyfikatem Cambridge English można po prostu osiągnąć znacznie więcej - krok po kroku
ucząc się angielskiego i potwierdzając znajomość języka na każdym etapie nauki. Zdajemy sobie
sprawę, że nasi uczniowie, którzy docierają do poziomu B2 lub C1, potrzebują szczególnej uwagi
i wsparcia, dlatego ułatwiamy im ten proces poprzez dobór ciekawych podręczników egzaminacyjnych,
tj. Gold First lub Advanced wydawnictwa Pearson lub Close Up B2 i C1 wydawane przez National
Geographic. Nasz kurs koncentruje się na dokładnym utrwaleniu wymaganych na egzaminie struktur
gramatycznych i leksykalnych, równomiernym rozwoju wszystkich sprawności językowych i opanowaniu
strategii egzaminacyjnych.
Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty? Dlatego, że nasz program nauczania jest:
nowoczesny - bazuje na najnowocześniejszych technologiach w nauczaniu;
interaktywny - nastawiony na swobodną komunikację i wymowę;
kompleksowy - rozwija wszystkie umiejętności językowe i przygotowuje do międzynarodowych
egzaminów;
motywujący - częścią integralną jest system motywacyjny oraz stała informacja zwrotna o postępach;
wspierający - uczy współpracy w grupie, wymiany doświadczeń oraz opinii, przygotowuje do
publicznych wystąpień oraz dyskusji na wysokim poziomie.

W OFERCIE:
kameralne grupy do 10 osób
zajęcia 2x90min tygodniowo (60 zajęć w roku szkolnym)
podręcznik z kodem dostępu do zadań online,
ćwiczenia z audio CD oraz pojemny workoplecak na materiały
dostęp do platformy językowej QUIZLET
wewnętrzne egzaminy próbne gratis
POGOTOWIE JĘZYKOWE, czyli darmowe konsultacje w razie choroby
aż 2 systemy do komunikacji z klientem CLASS DOJO & ACTIVENOW

JĘZYK ANGIELSKI

DLA MATURZYSTÓW
INTENSYWNY KURS JĘZYKOWY
DLA MŁODZIEŻY
PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ
DO EGZAMINU MATURALNEGO
OPIS KURSU:
Nasz kurs maturalny to idealny wybór dla uczniów klasy maturalnej, którzy w intensywny i skuteczny sposób
chcą powtórzyć materiał do egzaminu. Pracujemy na różnych repetytoriach maturalnych, które są zgodne
z wymogami matury w „nowej” formule. Podczas zajęć wykorzystujemy nowatorskie rozwiązania
pomagające trwale zapamiętać poznany materiał. Ponadto, nasz kurs umożliwia gruntowne przygotowanie
do egzaminu dzięki obszernej części tematycznej (15 modułów tematycznych). Podręcznik pomaga
utrwalić wybrane przez lektora zagadnienia dzięki części referencyjnej, omawiającej strategie maturalne,
pisanie i gramatykę. Pozwala oswoić się z formatem egzaminu maturalnego dzięki przykładowym pełnym
zestawom egzaminacyjnym zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Ułatwia
przygotowanie do matury ustnej dzięki gotowym rozwiązaniom, pomysłom i podpowiedziom do części
ustnej egzaminu maturalnego zawartym w dodatku Speaking Ideas.
Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty? Dlatego, że nasz program nauczania jest:
nowoczesny - bazuje na najnowocześniejszych technologiach w nauczaniu;
interaktywny - łączy skuteczność zajęć stacjonarnych i pracy w domu na naszej platformie edukacyjnej;
kompleksowy - rozwija wszystkie umiejętności językowe, z naciskiem na mówienie;
motywujący - częścią integralną jest system motywacyjny oraz stała informacja zwrotna o postępach;
wspierający - uczy współpracy w grupie, wymiany doświadczeń oraz opinii i wspólnie przygotowują się
do najważniejszego egzaminu w życiu
W OFERCIE:
kameralne grupy do 6 osób
zajęcia 1x90min tygodniowo (25 zajęć w roku szkolnym)
wykwalifikowana kadra i opieka metodyka
podręcznik z kodem dostępu do zadań online oraz pojemny
workoplecak na materiały
dostęp do platformy językowej QUIZLET
próbne egzaminy maturalne gratis
POGOTOWIE JĘZYKOWE, czyli darmowe konsultacje w razie choroby
aż 2 systemy do komunikacji z klientem CLASS DOJO & ACTIVENOW

JĘZYK ANGIELSKI

DLA DOROSŁYCH
KOMUNIKACYJNY KURS JĘZYKOWY DLA DOROSŁYCH
OPARTY NA PROGRAMIE STWORZONYM
PRZEZ ŚWIATOWEJ SŁAWY AUTORÓW:

OPIS KURSU:
Speakout 2ND EDITION to ośmiopoziomowy, nagradzany i ceniony przez specjalistów kurs, stworzony z myślą
o starszej młodzieży i dorosłych. Serię wyróżnia wyjątkowe podejście do nauki komunikacji, filmy BBC i nacisk na
równomierny rozwój wszystkich sprawności językowych. Jak Speakout 2nd Edition pomaga w nauce języka
angielskiego? Oswaja z żywym językiem i prawidłową wymową dzięki filmom BBC. Uczy interakcji w codziennych
sytuacjach komunikacyjnych dzięki wywiadom Vox Pops przeprowadzanym na ulicach Londynu. Prezentuje
słownictwo i gramatykę w ciekawym i naturalnym kontekście. Kładzie silny nacisk na ocenę, mierzenie postępów
i informację zwrotną dla kursantów. Dostarcza mnóstwa okazji do utrwalania języka dzięki różnorodnym ćwiczeniom
w podręczniku, zeszycie ćwiczeń i na platformie MyEnglishLab.
Dlaczego warto skorzystać z naszej oferty? Dlatego, że nasz program nauczania jest:
nowoczesny - bazuje na najnowocześniejszych technologiach w nauczaniu;
interaktywny - nastawiony na swobodną komunikację i wymowę;
kompleksowy - rozwija wszystkie umiejętności językowe, z naciskiem na mówienie;
motywujący - częścią integralną jest system motywacyjny oraz stała informacja zwrotna o postępach;
wspierający - uczy współpracy w grupie, wymiany doświadczeń oraz opinii, przygotowuje do publicznych
wystąpień oraz dyskusji na wysokim poziomie.
W OFERCIE:
kameralne grupy do 8 osób
zajęcia 1x90min tygodniowo (30 zajęć w roku szkolnym)
wykwalifikowana kadra i opieka metodyka
podręcznik z kodem dostępu do zadań online oraz teczka
POGOTOWIE JĘZYKOWE, czyli darmowe konsultacje w razie nieobecności
dostęp do platformy językowej QUIZLET
aż 2 systemy do komunikacji z klientem CLASS DOJO & ACTIVENOW

