‘Easy Readers’ – zgłoś się już dzisiaj!

Zapraszam wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w programie jakiego jeszcze nie było. ‘Easy Readers’
to świetna okazja, żeby porozwijać swoje umiejętności związane z językiem angielskim, bez którego trudno
wyobrazić sobie sukces we współczesnym świecie. Tłumacz Google nie zda za Was egzaminu, nie pójdzie
na studia ani na rozmowę kwalifikacyjną. Poza tym tłumaczy marnie, często zupełnie bez sensu.
Jeżeli ktoś planuje wyjazdy zagraniczne czy pracę poza Polską, angielski jest absolutnie niezbędny. Także polscy
pracodawcy wymagają znajomości tego języka. Trzeba dodać, że w dobrych szkołach ponadgimnazjalnych
też wypadałoby zaprezentować się na poziomie.
Każdy z nas dobrze wie, że język to nie gramatyczne regułki. Na język składają się słowa, więc nawet doskonała
znajomość zasad nic nam nie da, jeżeli nie rozumiemy treści książki, filmu, rozmowy czy zadania
egzaminacyjnego.
W naszej bibliotece jest kilkadziesiąt lektur anglojęzycznych o różnym poziomie trudności. Nauczyciele języka
angielskiego wykorzystują je na zajęciach pozalekcyjnych lub podczas wystawiania ocen za umiejętność czytania
tekstów oryginalnych. Pomyślałam sobie, że te lekturki można jeszcze lepiej wykorzystać: są one przecież
źródłem słownictwa, które na pewno przyda się każdemu.
Program ‘Easy Readers’ jest otwarty dla wszystkich. Każdy uczeń może wziąć w nim udział i wykonywać zadania
wg swoich możliwości. Znajdą się zadania dla pilnych czytelników, ale także dla uzdolnionych plastycznie
lub obdarzonych piękną dykcją i umiejętnościami aktorskimi.
Program rusza od 1 października i potrwa aż do maja 2016 roku, więc łatwo policzyć, że mamy przed sobą
8 miesięcy, żeby zaprzyjaźnić się z literaturą angielską. Będą wystawy prac plastycznych i komiksów oraz
maraton czytelniczy, w którym wezmą udział drużyny ze wszystkich klas.
Na najbardziej wytrwałych czekają dobre oceny i nagrody, ale myślę, że każdy powinien spróbować swoich sił,
a jego wysiłek na pewno zostanie zauważony.
Na stronie internetowej znajdziecie najważniejsze informacje na temat programu ‘Easy Readers’, regulamin,
a po zakończeniu każdego modułu także ranking uczestników, więc pościgać się także można ;)
W każdy czwartek od 1 października czekam na osoby zainteresowane programem w sali nr 4 o godz.13.35.
Odpowiem na pytania, wskażę drogę zagubionym, postaram się wyjaśnić wszelkie wątpliwości.
Do udziału w programie można zgłaszać się u wszystkich nauczycieli języka angielskiego.

Zapraszam wszystkich serdecznie!
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