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Nowoczesna  
metodyka nauczania  
języka angielskiego 

online i offline

Fascynujące  
zdjęcia i filmy

Prawdziwy angielski,  
prawdziwi ludzie, 

prawdziwe miejsca

Wszechstronne 
wsparcie  

dla lektorów

Jeżeli uważają Państwo, że nowoczesne nauczanie języka obcego powinno 
łączyć się z rozwijaniem dodatkowych kompetencji, poszerzaniem wiedzy  

o świecie i kształtowaniem odpowiedzialnej postawy studentów, oferta  
National Geographic Learning jest dla właśnie dla Państwa.

Rozwój 4 kluczowych kompetencji

Krytyczne myślenie
i rozwiązywanie problemów

Kreatywność
i innowacja

Komunikacja Współpraca

www.nglearning.pl www.sklep.nglearning.pl



Keynote, CEFR A1 – C2, 6 poziomów

TED Talks
Lektorzy mają możliwość pracy z najbardziej  
inspirującymi i ciekawymi materiałami  
źródłowymi

21st Century Skills Syllabus
Studenci uczą się angielskiego, rozwijając  
jednocześnie praktyczne kompetencje  
społeczne i zawodowe

Presentation Skills Syllabus
Studenci nabywają jedną z najważniejszych  
i najtrudniejszych umiejętności – profesjonalne 
publiczne prezentowanie

Workplace English Worksheets Lektorzy mają możliwość doboru dodatkowych 
treści pod kątem kierunku studiów

Pacing Guide
Lektorzy mogą elastycznie dobierać materiał  
z podręcznika i dodatkowych zasobów  
w zależności od liczby godzin na lektoratach

Life 2nd, CEFR A1 – C1, 6 poziomów

Specially Selected NG Photography 
Approach

Lektorzy mają do dyspozycji najbardziej  
fascynujący i inspirujący materiał wizualny  
(filmy i zdjęcia)

Extended Critical Thinking Syllabus
Studenci uczą się języka, rozwijając  
jednocześnie różne umiejętności w zakresie 
krytycznego myślenia

‘My Life’ Speaking Tasks
Studenci rozwijają umiejętności mówienia  
dzięki praktycznym tematom bezpośrednio  
ich dotyczącym

Mobile Application for Students Studenci angażują się w naukę  
również poza zajęciami

Outcomes, CEFR A2 – C1, 5 poziomów

Lexically Rich Approach Studenci rozwijają słownictwo w naturalnym  
i bardzo praktycznym kontekście

Conversation Practice Video  
Programme

Lektorzy otrzymują narzędzie, które  
pomaga rozwijać umiejętności  
komunikacyjne studentów

Online Vocabulary Builder Słuchacze mają możliwość nauki słownictwa  
w kontekście własnych, praktycznych potrzeb

Pacing Guide
Lektorzy mogą elastycznie dobierać materiał  
z podręcznika i dodatkowych zasobów  
w zależności od liczby godzin na lektoratach
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Pathways, CEFR: B1-C1, 2 ścieżki po 5 poziomów każda

2 ścieżki Reading, Writiing and Critical Thinking  
oraz Listening, Speaking and Critical Thinking

Academic literacy
rozwój umiejętności niezbędnych w środowisku 
akademickim, np. budowanie argumentów,  
czy dokonywanie syntezy

Platforma MyELT dla słuchacza i 
lektora

cyfrowy komponent kursu pozwalający  
na pracę w trybie blended-learning

Success with Business, CEFR B1-C1, 3 poziomy

Cambridge Business kurs zapewnia pełne przygotowanie 
do egzaminów Cambridge Business 2

 Tryby pracy
seria doskonale nadaje się do pracy  
na uczelniach wyższych oraz podczas  
in-company courses
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My ELT - ćwiczenia w wersji online
• prostota
• oszczędność czasu
• wymierne efekty dydaktyczne

Podręczniki w wersjach ‘split’
• podręcznik i ćwiczenia w jednym grzbiecie
• dopasowanie do liczby godzin na lektoratach
• dostosowanie do poziomu studentów

Dedykowane strony internetowe  
dla każdego tytułu 
• cała obudowa w 1 miejscu
• dodatkowe zasoby
• wydzielona część dla studentów

Współczesna tematyka
• inspirujące, prawdziwe treści
• praktyczna wiedza
• realne problemy do rozwiązania

Komponent akademicki
• prezentowanie poglądów
• selekcja informacji i krytyczne myślenie
• tematyka interkulturowa

CO DODATKOWO WYRÓŻNIA PODRĘCZNIKI  
NATIONAL GEOGRAPHIC LEARNING  

DLA UCZELNI WYŻSZYCH?
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Znamy się na tej pracy.  
Działamy na rynku wydawniczym ELT od ponad 15 lat.  

Zapraszamy do kontaktu.

Oferta Gratisowa 
2020/2021

Kup podręczniki National Geographic Learning  
w księgarni lub na www.sklep.nglearning.pl 
(dotyczy również zakupów zrealizowanych przez studentów)

Prześlij dowód zakupu z księgarni lub informację o zakupie  
w sklepie internetowym do swojego Key Account Managera.

Jeśli kupiłeś co najmniej 8 zestawów (podręcznik + ćwiczenia) jednego 
tytułu, otrzymasz zestaw lektorski (książka nauczyciela, podręcznik, zeszyt 
ćwiczeń, materiały audio i wideo) w formie papierowej lub elektronicznej.
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W każdej chwili możesz również kupić komponenty  
lektorskie w bardzo dobrej cenie na www.sklep.nglearning.pl 

KONTAKT

www.nglearning.pl www.sklep.nglearning.pl nglearning.pl @nglearningpolska

Adrian Chróstowski
Key Account Manager
a.chrostowski@nowaera.pl
539-917-261

Już teraz zapisz  
mój numer telefonu.


