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WPROWADZENIE         
�

Nowy, ekscytuj�cy interaktywny kurs j�zyka angielskiego 
“REAL TALK English – Wirtualna Lekcja Angielskiego dla Polaków” 

 
REAL TALK English  
składa si� z dialogów z �ycia codziennego, 
dyskusji, negocjacji i konwersacji. Program ten 
posiada cał� gam� �wicze� komputerowych, w tym 
�wiczenia na słuchanie, opcje wy�wietlenia tekstu, 
�wiczenia na mówienie i konwersacje.. 
 
Kurs on-line zawiera pełn� gam� �wicze�, które 
mog� by� stosowane na Poziomach 1,2 i 3 oraz 
nowym programie podstawowym ESOL dla 
dorosłych. Ka�dy poziom posiada 10 ró�nych 
scenariuszy. Jest to produkt ró�norodny i 
elastyczny, do wykorzystania w korepetycjach LUB 
w nauczaniu, powtarzaniu i �wiczeniu materiału. 
 
REAL TALK English został napisany przez Chrisa 
Armstronga z NWHC i zatwierdzony przez Sian 
Whiteley, który został niedawno nagrodzony przez 
MBE za zasługi wobec kształtowania umiej�tno�ci 
u dorosłych. Chris i Sian maj� wieloletnie 
do�wiadczenie jako nauczyciele [ESOL]. 

 
 
 
12-miesi�czna licencja pozwala u�ytkownikowi 
korzysta� z kursu i testów tak cz�sto, jak 
potrzebuje, kiedykolwiek i gdziekolwiek na �wiecie, 
korzystaj�c z komputera podł�czonego do sieci. 
Wbudowany System Zarz�dzania Uczeniem Si� 
bada post�py ucznia i dostarcza studentowi lub 
administratorowi kursu raporty, które pokazuj�, 
jakie moduły zostały wykonane oraz sukcesy 
ucznia, jego słabe punkty i obecny wynik. Oprócz 
tego system zapisuje czas, w którym ucze� 
zalogował si� do systemu. 
 

Wł�czanie ESOL do Twojej istniej�cej 
strony internetowej lub portfolio ucznia. 
 
Szkoły, które chciałyby uzyska�  dost�p do 
naszego kursu j. angielskiego ze swojej własnej 
strony internetowej, mog� doł�czy� nasze logo 
dost�pu do swojej strony. Oznacza to, �e ucze� 
mo�e odwiedzi� stron� szkoły i poprzez ni� 
zalogowa� si� do programu, wprowadzaj�c swoje 
hasło i login. 

  
 
Administratorzy kursu mog� �ledzi� post�py 
uczniów w czasie rzeczywistym poprzez dost�p do 
[REAL TALK English] Systemu Zarz�dzania, który 
pozwala na przegl�danie lub drukowanie 
odpowiednich raportów dotycz�cych 
poszczególnych uczniów, grup lub wszystkich 
uczniów. 
 
Raporty maj� na celu jasne zobrazowanie 
post�pów ucznia. Mog� one przedstawia� silne i 
słabe strony ucznia, przedmioty, które wymagaj� 
wi�cej pracy, uko�czone moduły, post�py ucznia, 
wyniki i wykonane godziny.  
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[REAL TALK English] jest kompletnym, 
interaktywnym, ciekawym i tanim sposobem na 
nauczanie i uczenie si� j�zyka angielskiego jako 
j�zyka obcego. Jest to doskonałe narz�dzie dla 
uczniów, szkół, sektora publicznego i firm. 
 
Je�li macie Pa�stwo na celu dostarczenie kursu j. 
angielskiego dla swoich uczniów – [REAL TALK 
English] jest idealnym produktem, na który Pa�stwo 
czekali�cie. Jest on dost�pny w cenie o wiele 
ni�szej ni� zorganizowanie tradycyjnego kursu 
j�zykowego. 

 
 
Krótko mówi�c, kurs [We Teach You ESOL]: - 
 

• Zawiera najnowszy program podstawowy 
[New UK Adult ESOL]. 

• Został stworzony przy współpracy z 
o�rodkami edukacyjnymi.* 

• Jest w pełni interaktywny, wł�czaj�c w to 
słuchanie i czytanie.  

• Zawiera dialogi wzi�te z �ycia codziennego, 
dyskusje, negocjacje i konwersacje.  

• Zawiera wbudowane testy w wielu 
formatach. 

• Posiada wiele godzin �wicze� na ka�dym 
poziomie – po 10 scenariuszy na poziom. 

• Jest dost�pny wsz�dzie i zawsze, 24 
godziny na dob�, 365 dni w roku przez 12 
miesi�cy. 

• Posiada wbudowany System Zarz�dzania 
Uczeniem Si� (LMS), który pozwala 
uczniom i nauczycielom �ledzi� post�py. 

• Tworzy raporty w czasie rzeczywistym 
dotycz�ce poszczególnych uczniów, grup, 
lub wszystkich uczniów. 

• Mo�e zosta� zainstalowany i gotowy do 
u�ytku w ci�gu kilku godzin. 

• Dostarczany jest z kompletnym programem 
wspomagaj�cym dla uczniów i nauczycieli. 

• Mo�e zosta� zintegrowany z ka�d� 
edukacyjn� stron� internetow� bez 
dodatkowych kosztów. 

• Posiada funkcj� zakładek. 

Po wypróbowaniu [REAL TALK English], wy�lijcie 
Pa�stwo informacje o swoich wymaganiach, a my 
zrobimy reszt�.  

 
 
Potrzebujecie Pa�stwo wi�cej informacji lub 
pomoc? 
 

Zadzwo�cie 
 

+44 (0)8 700 800 800 
 
 
* [REAL TALK English] został stworzony przy 
współpracy z: - 
 

• We Teach You (UK) Ltd. 
• CWET Partnership 

o North Warwickshire & Hinckley 
College 

o Henley College 
o Stratford on Avon College 
o Warwickshire College 
o City College Coventry 

• European Social Fund 
• Learning Skills Council 
 

         
 

 


