Etap

Dzieci w wieku przedszkolnym

Czym jest program edukacji językowej English & more
dla dzieci w wieku przedszkolnym?
English & more to nowoczesna filozofia edukacji językowej, której od samego początku przyświeca jedna
fundamentalna zasada – to nie książki są wyjątkowe… To Twoje dziecko jest wyjątkowe, a jego równie
wyjątkowe potrzeby decydują o formacie kursu i nauczanych treściach.
Dostawcą materiałów edukacyjnych używanych przez szkołę w ramach English & more jest Pearson
– światowy lider wśród wydawców treści edukacyjnych, w tym poświęconych językowi angielskiemu.
English & more to program nauki, który nie tylko rozwija zdolności językowe, ale też dba o całościowy rozwój
dziecka, promuje pozytywne wartości, pomaga opanować umiejętności jutra i przygotowuje na przyszłe
wyzwania.

Jakie praktyczne korzyści niesie nauka w szkole
realizującej English & more?
Nauka języka angielskiego w ramach English & more
w wieku przedszkolnym oparta jest o kurs
My Disney Stars and Friends – nowoczesny zestaw
materiałów, który łączy magię bohaterów
i historii Disneya z wieloletnim doświadczeniem
edukacyjnym Pearsona. Współpraca Pearsona
i Disneya i będący jej owocem My Disney Stars
and Friends na pierwszym miejscu stawia młodego
człowieka – ucznia, odkrywcę, bohatera – i to jego
obecnym i przyszłym potrzebom podporządkowane
są wszystkie elementy kursu.

Bezpieczne środowisko

Znani i uwielbiani bohaterowie

Znajomy kontekst historii Disneya sprawia, że młodzi
uczniowie czują się komfortowo i bezpiecznie,
dzięki czemu chętnie angażują się w aktywności,
a naukę odbierają jak zabawę, a nie pracę.

My Disney Stars and Friends to dla dzieci szansa
wspólnej zabawy (i nauki!) z ulubionymi bohaterami
Disneya. Dzieci poznają bliżej znane postacie, które
zachęcają je do ciągłej pracy i dbają o uśmiechy na
ich twarzach.

Umiejętności jutra

Gotowość na następny krok

Materiały Pearson, w tym My Disney Stars and Friends,
uwzględniają potrzeby dzisiejszego świata i rozwijają
w dzieciach prawdziwe umiejętności przyszłości,
takie jak samoświadomość, świadomość społeczna,
krytyczne myślenie, wytrwałość w dążeniu do celu
i niezwykle istotna w szybko zmieniającym się świecie
chęć do nieustannej nauki. Dzięki temu Twoje dziecko
gotowe jest stawić czoła czekającym je wyzwaniom,
nie tylko językowym.

Założenia English & more towarzyszą dzieciom
w dalszej edukacji językowej w postaci materiałów,
podręczników i renomowanych certyfikatów
językowych Pearson, które czekają na nie na
kolejnych etapach rozwoju, realizując wieloletni,
spójny i skuteczny program rozwoju umiejętności
językowych, dostosowanych do współczesnego,
dynamicznego świata.

Praktyczne zastosowanie języka

Prawdziwe wartości

Program językowy, który realizuje My Disney Stars
and Friends, oparty jest na solidnym fundamencie
w postaci Global Scale of English, szczegółowej skali
biegłości językowej opracowanej przez Pearsona
i cenionej przez metodyków na całym świecie, co
zapewnia młodym uczniom idealny początek
przygody z językiem angielskim i pole do dalszego,
stopniowego i konsekwentnego rozwoju. Nauka już
na pierwszych etapach koncentruje się na sztuce
komunikacji w realnych kontekstach i roli, jaką
język pełni w codziennym życiu.

My Disney Stars and Friends doskonale łączy
świat Disneya z rzeczywistymi sytuacjami
z otaczającego dzieci świata. Bohaterowie, którym
dzieci ufają, prezentują wzorce dobrych zachowań
i pomagają we współpracy z rówieśnikami.

Zaangażowanie i rola rodziców
My Disney Stars and Friends nie tylko zaprasza
dorosłych do wspólnej zabawy, ale i przewiduje dla
rodzica i opiekuna specjalną rolę.
Kursowi językowemu w ramach English & more
towarzyszy szereg łatwo dostępnych i atrakcyjnych
materiałów dodatkowych, które angażują
opiekunów do wspólnej nauki oraz pomagają im
wspierać i motywować dzieci do pracy.

Co czeka ucznia na dalszych etapach English & more?
Głęboko wierzymy w przemyślany i stopniowy
rozwój zdolności językowych. Dzieci rozpoczynające
przygodę językową z My Disney Stars and Friends nie
tylko uczą się pierwszych angielskich zwrotów,
ale również kształtują pozytywny stosunek
do nauki języka, dzięki czemu z zaangażowaniem
i uśmiechem podejmują kolejne, rosnące wraz
z ich wiekiem, wyzwania.
Kolejne etapy nauki według założeń English & more
stanowią naturalne rozwinięcie wartości
realizowanych przez My Disney Stars and Friends.
Dzieci w wieku 6-12 lat z pomocą takich kursów jak
English Code, Team Together czy Poptropica English
Islands poznają tajniki angielskiej gramatyki i sztukę
komunikacji, doskonalą sprawności czytania
i pisania oraz rozwijają kolejne umiejętności
przyszłości, takie jak budowanie logicznych
powiązań, kreatywność i praca w zespole.
Wykorzystanie kodowania jako sposobu myślenia
zachęca uczniów do szukania nieszablonowych
rozwiązań, rozwija zdrową postawę wobec
popełnianych błędów i pomaga rozwiązywać problemy.

Nauka na dalszych etapach łączy język angielski
z poznawaniem świata i różnych dziedzin sztuki
i nauki, jak również pomaga dzieciom zdobyć
pierwsze międzynarodowe certyfikaty językowe,
np. International Certificate Young Learners.
Łatwo dostępne materiały dodatkowe, jak lektury
poziomowane Disney Kids Readers, zapewniają
dzieciom możliwość kontynuowania nauki poza
salą lekcyjną. Stanowią one znakomite wsparcie
dla dzieci rozpoczynających przygodę z czytaniem
oraz ich rodziców i są naturalnym rozwinięciem
treści i idei z My Disney Stars and Friends, a przy tym
zapewniają dzieciom dalszy kontakt z ulubionymi
bohaterami i łagodne przejście w świat coraz to
poważniejszej nauki.
Zawarty w lekturach solidny program językowy
połączony z magią treści Disneya rozwija
umiejętności dzieci i angażuje rodziców, a materiały
towarzyszące książkom, w tym nagrania audio,
sprawiają, że czytanie nigdy się nie nudzi, a nauka
języka jest niezapomnianą zabawą.

