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Czym jest program edukacji językowej English & more 
dla uczniów dorosłych?

Kurs oparty na założeniach English & more dostrzega szeroki wachlarz wyzwań, jakie przed osobami 
dorosłymi stawia współczesny świat i pomaga budować kompetencje niezbędne, by stawić im czoła.

Nauka języka angielskiego w ramach English & more rozwija umiejętności komunikacyjne, jak również 
pomaga rozszerzyć zakres powiązanych z językiem kompetencji miękkich, przydatnych w środowisku 
akademickim, biznesowym i w różnorodnych aspektach życia codziennego.

English & more oraz stosowane w ramach kursu narzędzia i materiały uwzględniają zróżnicowane potrzeby 
i możliwości dorosłych kursantów. Elastyczna budowa komponentów i szereg rozwiązań sprzyjających 
personalizacji pozwalają na precyzyjne dopasowanie formatu i zawartości kursu do różnorodnych 
okoliczności, kontekstów i celów nauki.



Z czym w praktyce spotka się kursant podczas nauki 
w ramach English & more?

O trzonie treści realizowanych podczas kursu stanowią publikacje z katalogu Pearsona dla uczniów dorosłych. 
O rozwój języka ogólnego dbamy na bazie kursów takich jak nowoczesny i elastyczny Roadmap czy ceniony 
od lat, komunikacyjny Speakout 2nd edition. Kursanci, dla których priorytetem jest język przydatny  
w kontekstach zawodowych docenią Business Partner, który oprócz aktualnego i żywego języka biznesowego 
zapewnia rozwój szeregu praktycznych umiejętności biznesowych.

Rozwijane sprawności pomagają kursantom funkcjonować w międzynarodowym środowisku akademickim 
i biznesowym. Zdobyte kompetencje podnoszą też atrakcyjność kandydatów na rynku pracy,  
a towarzysząca kursom możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów językowych, jak Pearson 
English International Certificate, otwiera drzwi do dalszej kariery.

W osiągnięciu wybranego certyfikatu mogą dodatkowo pomóc publikacje z egzaminacyjnego portfolio 
Pearsona - Formula, Gold New edition czy Practice Tests Plus.



W materiałach realizowanych podczas kursu English 
& more poruszana tematyka związana jest ze 
współczesnymi zagadnieniami ze świata, co prowokuje 
do myślenia, zachęca do dyskusji i ubarwia zajęcia.

Wśród źródeł, z których kurs czerpie filmy i teksty, są 
także uznani partnerzy Pearsona – BBC czy The Financial 
Times. Daje to pewność, że realizowany materiał jest 
nie tylko ciekawy i inspirujący, ale też osadzony w 
naturalnych kontekstach występowania języka.

Aktualność treści pozwala szybko przenieść język z sali 
lekcyjnej do świata zewnętrznego, a przedstawiane 
modelowe wypowiedzi łatwo przełożyć na własne użycie 
języka w życiu codziennym oraz w pracy.

Inspirująca i aktualna tematyka

Wiedza o strukturach języka i słownictwo to podstawowe 
składowe edukacji językowej. Kurs w ramach English  
& more swój fundament opiera na uznanej i szczegółowej 
skali biegłości językowej Global Scale of English. 
Równocześnie wychodzi poza nauczanie słów  
i gramatyki, przygotowując kursanta do praktycznego 
komunikowania się we współczesnym, dynamicznym 
świecie.

Wraz z kompetencjami czysto językowymi rozwijane są 
umiejętności przyszłości, takie jak krytyczne myślenie, 
współpraca, mediacja językowa czy, w przypadku 
kursu opartego na Business Partner, gama miękkich 
umiejętności przydatnych w świecie biznesu  
– aktywne słuchanie, rozwiązywanie problemów, sztuka
negocjacji czy prowadzenie prezentacji.

Tak skonstruowany kurs pozwala zbudować nowoczesny 
profil językowy i osiągnąć sukces komunikacyjny  
w różnorodnych kontekstach, napotykanych na ścieżce 
prywatnej i zawodowej w dynamicznym świecie XXI wieku.

Kompetencje więcej niż językowe

W ramach English & more kursant poznaje praktyczne 
słownictwo i żywe struktury językowe, które zawsze 
znajdują odzwierciedlenie w autentycznych sytuacjach z 
życia codziennego, w tym zawodowego. Funkcyjne 
podejście do roli języka i nacisk, jaki kurs kładzie na 
komunikację dają nauce jasny i pragmatyczny cel oraz 
pozwalają na szybkie i sprawne przełożenie wykonanej 
pracy na życie poza salą lekcyjną.

Szeroki wachlarz realizowanych zagadnień pozwala 
przygotować się na różnorodne wyzwania w dziedzinach 
takich jak studia zagraniczne, praca w środowisku 
biznesowym, podróże czy proste codzienne czynności.

Naukę wspierają liczne filmy wideo, w tym autentyczne 
materiały z uznanych źródeł, np. BBC, które obrazują 
użycie angielskiego w praktyce, pozwalają osłuchać 
się z językiem, prezentują modelowe wypowiedzi, czy 
wreszcie wprowadzają na zajęcia elementy humoru.

Praktyczna komunikacja  
w zróżnicowanych kontekstach

Używane publikacje pozwalają precyzyjnie dobrać 
poziom materiału do kursantów, dzięki bardzo 
dokładnemu poziomowaniu. Każdy z tytułów Roadmap, 
Speakout 2nd edition oraz Business Partner składa się 
z aż ośmiu poziomów, a bogaty zasób komponentów 
drukowanych i cyfrowych oraz modułowa budowa 
sprawiają, że naukę łatwo dopasować do potrzeb i 
możliwości czasowych różnych kursantów.

Jasno określone cele na każdym etapie nauki sprzyjają 
przejrzystości procesu, budują poczucie sukcesu  
i motywują do dalszej pracy.

Założenia kursu w ramach English & more zakładają 
rozwój życiowy i poprawę sytuacji zawodowej, dzięki 
budowaniu kompetencji językowych i umiejętności 
towarzyszących językowi. Realizowany materiał 
pomaga też w przygotowaniu do szeroko uznawanych 
międzynarodowych certyfikatów językowych w postaci 
np. Pearson English International Certificate.

Elastyczny format kursu 
i cele nastawione na rozwój



Czym warto uzupełnić naukę w ramach English & more?

Portfolio rozwiązań edukacyjnych Pearsona skierowanych do dorosłego ucznia i towarzyszących nauce 
w ramach English & more daje kursantowi cały wachlarz możliwości na dodatkowe aktywności, pracę 
samodzielną i osiągnięcie wymiernych korzyści z wykonanej pracy. 

Publikacje poświęcone gramatyce i słownictwu pomogą dodatkowo usystematyzować wiedzę, a lektury  
z katalogu Pearson English Readers pozwolą miłośnikom czytania na praktyczne i przyjemne zastosowanie 
poznanego języka.

Bogaty katalog testów i egzaminów Pearson English Assessment pomoże zamienić zdobytą wiedzę i 
umiejętności na uznawany międzynarodowo certyfikat. International Certificate wzbogaci CV i wesprze  
w rozwoju kariery, PTE Academic pomoże przy rekrutacji na zagraniczne studia czy przenosinach do kraju 
anglojęzycznego, a testy pod szyldem Versant pomogą usprawnić procesy wewnątrzkorporacyjne, takie jak 
rekrutacja czy audyt językowy.

Nauka w ramach English & more i wykorzystywane podczas kursu materiały oparte są na fundamencie  
Global Scale of English – szczegółowej skali biegłości językowej, która pomaga wyznaczyć cele edukacyjne, 
określa umiejętności niezbędne na danym poziomie i wspiera monitorowanie postępów w nauce. GSE 
zapewnia też spójność kursu i narzędzi używanych do realizacji różnych aspektów rozwoju językowego  
– nauki, testowania i certyfikacji.

Global Scale of English

https://www.pearson.com/english/about-us/global-scale-of-english.html
https://www.pearson.com/english/about-us/global-scale-of-english.html

