
Etap Młodzież w wieku 11-17

Z czym w praktyce wiąże się nauka w szkole realizującej 
English & more w tej grupie wiekowej? 

Czym jest program edukacji językowej English & more 
dla młodzieży wieku 11-17 lat?

Kurs języka angielskiego w ramach programu English & more to odpowiedź na potrzeby komunikacyjne 
współczesnego nastolatka i przyszłego studenta.

Treści zawarte w kursie stanowią idealny pomost między edukacją dziecięcą, a nieco poważniejszą tematyką  i 
trudniejszymi wyzwaniami, stawianymi przed starszym uczniem. Kursant w wieku 11-17 lat rozwija się i zmienia w 
bardzo dynamiczny sposób, a wraz z tym rozwojem rosną i ewoluują jego potrzeby i oczekiwania. Założenia 
English & more doskonale to rozumieją, a kurs, zawarte w nim treści i poruszana tematyka rosną wraz z uczniem.

Realizowany podczas zajęć materiał przygotowuje młodzież na wyzwania dalszej edukacji, rozwija w nich 
umiejętności jutra, a także wspiera w drodze do ważnych egzaminów językowych.

Kurs w ramach English & more dla nastolatków opiera się przede wszystkim na 
kursie Gold Experience 2nd edition. Jest to jedyny na rynku kurs dla młodzieży 
w wieku 11-17 o tak szerokim zakresie dostępnych poziomów. Aż osiem 
części, sięgających od A1 do C1 (w skali CEFR), pozwala na precyzyjny dobór 
materiału do charakterystyki i możliwości kursantów.

Porywająca tematyka zawarta w kursie i niezrównany wachlarz 
komponentów cyfrowych, dostępnych także na urządzeniach mobilnych, 
angażują nastoletniego ucznia i podnoszą efektywność nauki w każdym trybie 
zajęć – stacjonarnym, zdalnym i mieszanym.

Co więcej, treści kursu pomagają przygotować młodzież do coraz poważniejszych 
egzaminów językowych z portfolio Cambridge English czy Pearson English 
Assessment.

Uzupełnienie kursu o Repetytorium ósmoklasisty dla szkół językowych, 
bogatego zestawu materiałów przygotowanego specjalnie na kursy językowe, 
dodatkowo wspiera uczniów kończących naukę w szkole podstawowej.



Kurs w ramach English & more stawia na 
stymulujące treści i aktualną tematykę, które 
motywują uczniów do pracy i dbają o koncentrację. 
Dynamiczny przebieg lekcji, zróżnicowane 
aktywności i atrakcyjna oprawa graficzna 
sprawiają, że młodzież nigdy się nie nudzi i z 
zainteresowaniem podejmuje pracę.

Otwierające każdy rozdział zdjęcia, inspirujące cytaty 
i pytania wprowadzają uczniów w temat przewodni, 
przykuwają uwagę, zachęcają do dyskusji i sprawiają, 
że materiał edukacyjny nie jest postrzegany jako 
przewidywalny i nudny podręcznik.

Zaangażowanie i motywacja

Gold Experience 2nd edition, jako nowoczesny kurs 
językowy, uwzględnia zarówno obecne, jak i przyszłe 
potrzeby nastolatków, dzięki czemu treści w nim 
zawarte pomagają rozwijać nie tylko kompetencje 
komunikacyjne i wszechstronne sprawności 
językowe, ale także umiejętności przyszłości, które 
pomogą uczniom w dalszej karierze akademickiej  
i zawodowej.

Krytyczne myślenie, kreatywność i sztuka kolaboracji 
to tylko niektóre z kompetencji rozwijanych wraz  
z praktycznymi umiejętnościami komunikacyjnymi.

Ważne miejsce w kursie zajmuje też sztuka pracy 
samodzielnej i autonomia ucznia, której rozwojowi 
poświęcone są specjalne sekcje Independent learning.

Umiejętności przyszłości

Kurs w ramach programu English & more zapewnia 
nastolatkom dostęp do specjalnie dobranych 
materiałów edukacyjnych i autentycznych treści 
językowych.

Gold Experience 2nd edition to jedyny w swoim rodzaju 
kurs dla nastolatków, który na aż ośmiu poziomach 
oferuje uczniom autentyczne i zróżnicowane 
treści wideo oraz teksty dopasowane do tej grupy 
wiekowej, które odpowiadają im zainteresowaniom, 
możliwościom i potrzebom, a przy tym dostarczają 
atrakcyjnych wyzwań.

Niezrównany na rynku wachlarz zasobów cyfrowych 
do kursu, w tym eBook, ćwiczenia w formacie online 
oraz aplikacja na telefon nie tylko pozwalają na 
naukę w każdych warunkach, ale też odpowiadają 
preferencjom nastoletniego kursanta i zachęcają go 
do nauki.

Dopasowany i autentyczny materiał

W wieku 11-17 lat uczniowie po raz pierwszy 
spotykają się z poważnymi egzaminami językowymi 
w postaci szkolnego egzaminu ósmoklasisty czy 
niezależnych certyfikatów językowych.

Kurs w ramach English & more i treści zawarte  
w Gold Experience 2nd edition oswajają młodzież 
z zadaniami w uniwersalnych i powtarzających 
się formatach egzaminacyjnych, uczą strategii 
przydatnych podczas egzaminów i pomagają radzić 
sobie ze stresem.

Repetytorium ósmoklasisty dla szkół językowych 
dodatkowo wspiera uczniów kończących naukę 
w szkole podstawowej, stanowi doskonałe 
uzupełnienie treningu językowego, z jakim 
spotykają się na co dzień i pomaga z powodzeniem 
rozpocząć nowy etap na ścieżce edukacyjnej.

Dzięki nauce w ramach English & more uczniowie 
przygotowują się też do poważnych i przydatnych 
międzynarodowych certyfikatów językowych 
takich jak Cambridge English First czy Pearson English 
International Certificate.

Egzaminy i certyfikaty językowe



Jakie pozapodręcznikowe elementy uzupełniają kurs 
English & more dla nastolatków?

Tytuły takie jak Gold Experience 2nd edition czy Repetytorium ósmoklasisty dla szkół językowych decydują o 
codziennym kształcie kursu i dostarczają główne treści edukacyjne. Są one jednak częścią większego systemu 
edukacyjnego Pearsona, który zapewnia rozwiązania i narzędzia na każdy etap i aspekt nauki, także poza 
salą lekcyjną.

Podążając ścieżką edukacyjną English & more młodsi uczniowie mogą przystąpić do pierwszego 
certyfikowanego egzaminu językowego w postaci Pearson English International Certificate Young Learners,  
a już od 13 roku życia także do poważniejszego i uznawanego międzynarodowo Pearson English International 
Certi icate. W czasie nauki testy, takie jak Benchmark Test oraz English Benchmark Young Learners, 
pomagają bezstresowo i w sposób konstruktywny monitorować postępy w nauce i ustalać dalsze etapy nauki.

Szerokie portfolio publikacji dodatkowych, jak słowniki czy książki do gramatyki, wspiera ucznia  
w samodzielnej pracy, a dodatkowe zasoby lektorskie np. w postaci Secondary Academy uzupełniają narzędzia 
dydaktyczne kadry szkolnej.

Liczne serie lektur poziomowanych, w tym Pearson English Readers, Pearson English Active Readers czy 
cyfrowe zestawy biblioteczne Graded Readers eBook mini-libraries rozwijają zamiłowanie do książek i pomagają 
pielęgnować umiejętność czytania w języku angielskim.



Czy kursanci mogą kontynuować naukę w ramach 
English & more po osiągnięciu pełnoletniości? 

Jak najbardziej!

English & more to kompleksowy program, który 
przewiduje również etap nauki dla kursantów 
dorosłych.

Nowoczesne tytuły, takie jak Roadmap, Speakout 
2nd edition czy Business Partner, zapewniają treści 
odpowiednie dla studentów i osób dojrzałych, 
dbają o wszechstronny rozwój umiejętności 
językowych, w tym takich przydatnych we 
współczesnym środowisku biznesowym. Wspierają 
również rozwój kompetencji przyszłości, które 
pomagają kursantom odnaleźć się w środowisku 
akademickim, w tym międzynarodowym, oraz 
podnoszą ich atrakcyjność jako kandydatów  
na rynku pracy.

Edukacji dopełnia portfolio testów i certyfikatów 
językowych, skierowanych do studentów  
i osób dorosłych, które otwierają drzwi do 
międzynarodowego świata akademickiego  
i wspierają rozwój ścieżki zawodowej. Zdobyty 
certyfikat International Certificate uatrakcyjni 
każde CV, PTE Academic pomoże dostać się na 
studia zagraniczne i wesprze przy relokacji do 
kraju anglojęzycznego, a wachlarz testów Versant 
usprawni procesy rekrutacyjne i rozwojowe  
w środowisku korporacyjnym.


