NATIONAL
GEOGRAPHIC
LEARNING

DLA PRYWATNYCH
SZKÓŁ JĘZYKOWYCH

Rozwój 4 kluczowych kompetencji

Krytyczne myślenie
i rozwiązywanie problemów

Kreatywność
i innowacja

Komunikacja

Współpraca

Nowoczesna
metodyka nauczania
języka angielskiego
online i offline

Fascynujące
zdjęcia i filmy

Prawdziwy angielski,
prawdziwi ludzie,
prawdziwe miejsca

Wszechstronne
wsparcie
dla lektorów

Rodzice wysyłają dzieci do szkół językowych, żeby zapewnić im lepszy
start w dorosłość. Wybierając ofertę National Geographic Learning,
możesz im w tym pomóc.

www.nglearning.pl

www.sklep.nglearning.pl

KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Welcome to Our World, CEFR PRE – A1, 3 poziomy
Professional Development
Video Programme dla nauczycieli

Mniej doświadczeni lektorzy otrzymują
wsparcie w prowadzeniu zajęć

Piosenki z różnych zakątków świata

Dzieci uwielbiają śpiewać , naśladują
rówieśników i chcą rozmawiać po angielsku

Filmy National Geographic
przygotowane specjalnie
dla przedszkolaków

Filmy rozbudzają w dzieciach
naturalną ciekawość świata
i chęć poznawania języka

Look, CEFR Pre - A1 - B1, 7 poziomów
Zachwycające zdjęcia NG

Dzieci poznają świat oczami najsłynniejszych
fotografów

Online Practice dla ucznia

Platforma z grami, filmami i zadaniami
dodatkowymi

Learning Management System
dla lektora

Platforma z oprogramowaniem multimedialnym,
możliwością zadawania prac i śledzenia
postępów uczniów oraz komunikacji z rodzicami.

Our World 2nd edition, CEFR PRE – A1 – B1, 7 poziomów
Professional Development
Video Programme dla nauczycieli

Mniej doświadczeni lektorzy otrzymują
wsparcie w prowadzeniu zajęć

Home – School Connection Letters

Rodzice bardzo chwalą sobie ten sposób
komunikacji ze szkołą językową

Nowe platformy e-learningowe
dla słuchacza i lektora

Online Practice z grami, filmami i zadaniami
dodatkowymi oraz Learning Management
System z IWB, pracami domowymi i kontaktem
z rodzicami.

Wonderful World, CEFR A1 – B1, 6 poziomów
Clearly Structured Methodology

Lektorzy mają możliwość prowadzenia zajęć
i sprawdzania postępów w nauce w bardzo
uporządkowany sposób

Cambridge Young Learners English
Tests Revision

Lektorzy otrzymują pomocne narzędzie do pracy
z grupami egzaminacyjnymi

Extra Grammar Books

Słuchacze mają możliwość nadrobić zaległości
i/lub utrwalić wiedzę

Impact, CEFR A1+ – B2, 5 poziomów
“Eye-opening course”

Lektorzy mają możliwość pracy z jednym
z najbardziej inspirujących i poszerzających
horyzonty podręczników

Active Students Participation
Programme

Słuchacze zyskują wpływ na kształt zajęć
i bardzo angażują się w naukę języka

Extra Grammar Books

Słuchacze mają możliwość nadrobić zaległości
i/lub utrwalić wiedzę
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KURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Close Up, CEFR A1+ – C2, 7 poziomów
“Step-by-step advice & strategies”

Lektorzy mają do dyspozycji przydatne
narzędzia do pracy z wymagającym i ambitnym
podręcznikiem

Cambridge English Qualifications
for Schools

Lektorzy otrzymują pomocne narzędzie do pracy
z grupami egzaminacyjnymi

Learning to Learn Focus

Słuchacze otrzymują narzędzie, które pomaga
nadrabiać ewentualne zaległości i braki

KURSY DLA STARSZEJ MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH

Keynote, CEFR A1 – C2, 6 poziomów
TED Talks

Lektorzy mają możliwość pracy z najbardziej
inspirującymi i ciekawymi materiałami
źródłowymi

21st Century Skills Syllabus

Słuchacze uczą się angielskiego, rozwijając
jednocześnie praktyczne kompetencje
społeczne i zawodowe

Presentation Skills Syllabus

Słuchacze nabywają jedną z najważniejszych
i najtrudniejszych umiejętności – profesjonalne
publiczne prezentowanie

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

Słuchacze uczą się języka, rozwijając
jednocześnie różne umiejętności w zakresie
krytycznego myślenia

‘My Life’ Speaking Tasks

Słuchacze rozwijają umiejętności mówienia
dzięki praktycznym tematom bezpośrednio
ich dotyczącym

Mobile Application for Students

Słuchacze (i rodzice) angażują się w naukę
również poza zajęciami

Outcomes, CEFR A2 – C1, 5 poziomów
Lexically Rich Approach

Słuchacze rozwijają słownictwo w naturalnym
i bardzo praktycznym kontekście

Conversation Practice Video
Programme

Lektorzy otrzymują narzędzie, które
pomaga rozwijać umiejętności
komunikacyjne słuchaczy

Online Vocabulary Builder

Słuchacze mają możliwość nauki słownictwa
w kontekście własnych, praktycznych potrzeb
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KURSY DLA STARSZEJ MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH

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

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
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Kup podręczniki National Geographic Learning
w księgarni lub na www.sklep.nglearning.pl.

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

3
KONTAKT

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.

W każdej chwili możesz również kupić komponenty
lektorskie w bardzo dobrej cenie na www.sklep.nglearning.pl

Znamy się na tej pracy.
Każdy z nas działa na rynku wydawniczym
ELT już od ponad 15 lat.
Zapraszamy do kontaktu.
Przemysław Ogrodowczyk
784-909-758
p.ogrodowczyk@nowaera.pl
Mazowieckie, Łódzkie,
Lubelskie, Podlaskie
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Janusz Słupek

882-418-319
j.slupek@nowaera.pl
Śląskie, Opolskie, Dolnośląskie,
Małopolskie, Podkarpackie,
Świętokrzyskie

Joanna Biernacka

532-853-727
j.biernacka@nowaera.pl
Wielkopolskie, Warmińsko - Mazurskie,
Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie,
Zachodniopomorskie, Lubuskie

nglearning.pl

@nglearningpolska

