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Kurs w szkole językowej ma sporą przewagę nad tradycyjnymi możliwościami nauczania w zwyczajnych
szkołach. Przede wszystkim prowadzący są otwarci na sugestie i nie powtarzają ciągle tego samego materiału,
jak nauczyciele w szkołach. Kursy zazwyczaj mają o wiele szersze możliwości, jeśli chodzi o nowoczesną
technologię wspierającą naukę, nie są ograniczane wytycznymi. Dodatkowo prowadzący mają lepszy i stały
dostęp do szkoleń, umożliwiających im poznawanie najnowszych sposobów nauczania w oparciu o
nowoczesne technologie. Poza tym, nie jest to monotonna lekcja w szkole, tylko coś dodatkowego, forma
spędzenia czasu, przyjemności, wyróżnia się bo nie jest otoczona innymi podobnymi zajęciami. Kurs
wykracza też poza program nauczania i daje możliwości szerszego obcowania z językiem. Lekcje na kursach
występują maksymalnie 2 razy w tygodniu po 60 minut, co nie przeciąża umysłów najmłodszych i
jednocześnie nie zabija ich ciekawości. Publiczna edukacja nie ma możliwości poświęcenia uwagi każdemu
dziecku indywidualnie. Nie zależy to od kompetencji, lecz zbyt dużej ilości maluchów przypadającej na
jednego nauczyciela. Poza tym klasy w szkołach liczą więcej niż kilkanaście osób i nie są one dobierane
umiejętnościami. Powstaje sytuacja, w której słabsi uczniowie nie mają możliwości na dogonienie reszty.
Tracą oni przez to zaangażowanie do nauki i odbija się to na stopniach. Na kursach nikt nie zostaje w tyle i
krytyka została zamieniona na o wiele skuteczniejsze motywacje. Dzieci są nagradzane za dobre odpowiedzi i
czują rezultaty z wysiłku włożonego w naukę. Zachęca je to do dalszych sukcesów i buduje silniejsze ambicje
niż u reszty rówieśników.
To oczywiste, że kurs angielskiego dla najmłodszych różni się od tego, dla dorosłych, czy młodzieży. Ważne
są tutaj metody nauczania oraz predyspozycje nauczycieli. Maluchy wymagają więcej uwagi. Trzeba ich
nieustannie pilnować i nie zanudzać. Odpowiedni kurs to ten, który będzie wyposażony w najlepszą kadrę
nauczycielską, która jest oswojona z najnowszymi metodami nauczania. Taki nauczyciel musi być
przystosowany do pracy z małymi dziećmi i w niecodzienny sposób podchodzić do zadania. Istotne są
metody, w których nie ma miejsca na pozostanie w ławkach i sztywne rozwiązywanie zadań i zapamiętywanie
na siłę. Dzieci najłatwiej przyswajają wiedzę poprzez zabawę. Kurs musi być wyposażony w jak największą
ilość sposobów prowadzenia lekcji. Istnieje wiele zabaw pozwalających na lepsze przyswajanie języka
angielskiego. Tego rodzaju gry uczą najmłodszych przez zabawę, dzięki czemu osiągamy dużo lepsze wyniki,
niż w ramach nauki w placówkach publicznych. Kursy odznaczają się małymi grupami, w których znacznie
łatwiej jest skupić się na każdym dziecku z osobna. Jest to potrzebne, gdyż wtedy łatwiej jest zwrócić uwagę,
czy niektóre z nich nie potrzebują jednak większej uwagi, niż reszta. 

 
MrRabbit ANGIELSKI TORUŃ centrum
ul. Legionów 22
2J93 R4 Toruń

MrRabbit Kursy angielskiego Toruń rubinkowo
ul. Dziewulskiego 12
2MHF 75

Kategorie
Edukacja i nauka - Kursy
Edukacja i nauka - Języki obce
Edukacja i nauka - Pozostałe
Edukacja i nauka - Korepetycje
Edukacja i nauka - Uczelnie
Według lokalizacji - Kujawsko-pomorskie - Toruń
Według domeny - Pl

Słowa kluczowe

Page 1 / 2

http://www.katalog.net.pl/32497
http://mrrabbit.pl/kursy-i-certyfikaty-angielski-torun
http://www.katalog.net.pl/edukacja_i_nauka
http://www.katalog.net.pl/edukacja_i_nauka/kursy
http://www.katalog.net.pl/edukacja_i_nauka
http://www.katalog.net.pl/edukacja_i_nauka/jezyki_obce
http://www.katalog.net.pl/edukacja_i_nauka
http://www.katalog.net.pl/edukacja_i_nauka/pozostale
http://www.katalog.net.pl/edukacja_i_nauka
http://www.katalog.net.pl/edukacja_i_nauka/korepetycje
http://www.katalog.net.pl/edukacja_i_nauka
http://www.katalog.net.pl/edukacja_i_nauka/uczelnie
http://www.katalog.net.pl/wedlug_lokalizacji
http://www.katalog.net.pl/wedlug_lokalizacji/kujawsko_pomorskie
http://www.katalog.net.pl/wedlug_lokalizacji/kujawsko_pomorskie/torun
http://www.katalog.net.pl/wedlug_domeny
http://www.katalog.net.pl/wedlug_domeny/pl


Szkoła angielskiego toruń, Angielski toruń, Dodatkowy angielski toruń, Mrrabbit, Certyfikat z angielskiego

Wyróżnione strony
Mr Rabbit Szkoła językowa

Informacje
Numer ID strony: 32497/31394, Status strony: aktywna od 20/01/2020 10:15, Typ strony: wyróżniona od
18/01/2020 00:19, Data dodania: 18/01/2020 00:19, Zaindeksowane strony: Google, Yahoo, Bing, Liczba
kliknięć: 1, odsłon: 687

Page 2 / 2

http://www.katalog.net.pl/szkola_angielskiego_torun
http://www.katalog.net.pl/angielski_torun
http://www.katalog.net.pl/dodatkowy_angielski_torun
http://www.katalog.net.pl/mrrabbit
http://www.katalog.net.pl/certyfikat_z_angielskiego
http://mrrabbit.pl/kursy-i-certyfikaty-angielski-torun
http://www.google.pl/search?q=site:http://mrrabbit.pl/kursy-i-certyfikaty-angielski-torun
http://search.yahoo.com/search?p=site:http://mrrabbit.pl/kursy-i-certyfikaty-angielski-torun
http://www.bing.com/search?q=site:http://mrrabbit.pl/kursy-i-certyfikaty-angielski-torun

