
KURS/SZKOLENIE
"TEENS"- kurs języka angielskiego dla nastolatków

Autor kursu mgr Sylwia Stachurska-Ćwiek

Dziedzina wiedzy Nauki Humanistyczne

Forma zajęć Ćwiczenia

Liczba godzin 30 zajęć w semestrze/ 60 w roku

Cena Kursu 475 zł za semestr

Terminy wrzesień - czerwiec 

Cel kursu -rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz wyposażenie uczniów w zasób 
wiadomości, w tym środków językowych: gramatycznych, leksykalnych, 
ortograficznych oraz fonetycznych, ujęty w wymaganiach szczegółowych 
podstawy programowej, a także ukazywanie wartości tej wiedzy jako podstawy 
do rozwijania umiejętności komunikowania się w języku angielskim,
-kształcenie sprawności receptywnych (słuchanie i czytanie) i produktywnych 
(mówienie, pisanie, przetwarzanie tekstu) oraz umiejętności wchodzenia w 
interakcje z innymi użytkownikami języka angielskiego

Opis szczegółowy Zaproponowany kurs przygotowany został w oparciu o program nauczania 
języka angielskiego  zgony z podstawą programową z 23 grudnia 2008 r i 30 
maja 2014 r.

Dlaczego warto 
dołączyć

Zajęcia są prowadzone przez lektora polskiego i native speakera  dzięki czemu 
uczeń ma możliwość obcowania z ,,żywym'' językiem. Kurs odbywa się w 
laboratorium językowym, a nauczyciel prowadzący wykorzystuje tablicę 
multimedialną na każdej lekcji. Zajęcia interaktywne nie tylko dla kreatywnych 
zachęcają do aktywnego udziału w lekcji najbardziej opornych i zaktywizują ich 
do komunikowania się w języku angielskim. Uczeń po ukończeniu kursu będzie 
posługiwać się podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiającym 
realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów ujętych w 
treściach nauczania. Kurs umożliwia  rozwój umiejętność odbioru różnorodnych 
prostych tekstów mówionych i pisanych, traktujących o sprawach bieżących lub 
związanych z zainteresowaniami. W trakcie zajęć uczeń skutecznie komunikuje 
się, w mowie i w piśmie, w różnych typowych sytuacjach życia codziennego, 
kształci umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania i 
wnioskowania, negocjowania, formułowania własnych sądów, argumentowania, 
wyrażania emocji, rozwija umiejętność tworzenia krótkich, prostych, spójnych i 
logicznych wypowiedzi ustnych i pisemnych, wykorzystując zdobytą wiedzę w 
praktyce.

Do kogo kurs jest 
kierowany

młodzież w wieku od 11-14 lat
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