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To py ta nie spę dza sen
z po wiek wie lu ro dzi com,
któ rzy ma rzą o tym, aby
ich dzie ci bie gle po słu gi -
wa ły się ję zy ka mi, świet -
nie zda ły ma tu rę, do sta ły

się na wy ma rzo ne stu dia, a w przy szło ści zdo -
by ły świet ną pra cę i roz wi ja ły swo ją ka rie rę.
Ro dzi ce chcie li by mieć pew ność, że ty sią ce zło -
tych in we sto wa ne w na u kę ich dzie ci przy nio -
są spo dzie wa ne efek ty. 

Do ro śli, któ rzy sa mi zna ją ję zyk, mo gą w pew -
nym stop niu kon tro lo wać po stę py swo je go
dziec ka, jed nak czę sto oka zu je się, że nie jest
to ta kie ła twe, po nie waż dzie ci ra czej nie chęt -
nie od po wia da ją na py ta nia ty pu: „Jak jest...
po an giel sku?”, al bo „Co dzi siaj by ło na an -
giel skim?”. Stąd też naj czę ściej moż na usły -
szeć od po wiedź: „nie wiem”, „nie pa mię tam”.
Praw da, że brzmi zna jo mo? 

Czy to ozna cza, że dziec ko nie wie le się uczy?
Nie ko niecz nie. Cza sem, wręcz prze ciw nie,
mo że uczyć się cał kiem spo ro, ale po za sa lą
lek cyj ną nie ma oka zji do wy ka za nia się swo i -
mi umie jęt no ścia mi, nie ma jąc po trze by uży -
wa nia ję zy ka an giel skie go na co dzień. W ten
spo sób uczy się bier nie i szyb ko za po mi na
wię kszość rze czy, któ rych uczy się na kur sach.

W EN GLISH COL LE GE zna le źliś -
my na to do sko na łą re cep tę,
wpro wa dza jąc do pro gra mu
kur sów dla dzie ci me to dę de -
DO MO, dzię ki któ rej ro dzi ce,

współ pra cu jąc z lek to ra mi pol ski mi i an glo ję -
zycz ny mi z USA i Wlk. Bry ta nii mo gą ak tyw -
nie wspie rać po stę py swo je go dziec ka.
Wy star czy na wet pod sta wo wa zna jo mość ję -
zy ka, od po wied ni po rad nik i jed no ra zo we
war szta ty de DO MO, aby na tu ral nie i spon ta -
nicz nie uży wać an giel skie go z dzieć mi w do -
mu przy oka zji wie lu ru ty no wych czyn no ści.
Ro dzic po każ dej lek cji mo że spraw dzić
w dzien ni ku in ter ne to wym Szko ły, cze go kon -
kret nie je go dziec ko na u czy ło się na osta t niej
lek cji. Je śli np. by ło to li cze nie do 20, wów czas
ro dzic mo że z dziec kiem li czyć co tyl ko się da
w do mu, uży wa jąc pro ste go py ta nia „how
ma ny?” (ile), któ re rów nież dziec ko zna z lek -
cji. Jesz cze lep sze oka zje do „ćwi cze nia” an -
giel skie go w do mu to, kie dy dziec ko o coś
pro si. Za wsze mo że my mu po wie dzieć, że je -
śli po pro si po an giel sku, otrzy ma na tych -
miast. I tak z pew no ścią otrzy ma to, co chce,
bo każ dy ro dzic wcześ niej czy póź niej speł ni
proś by czy na wet za chcian ki swo je go dziec ka,
a sko ro tak, to cze mu nie wy ko rzy stać tej sy -
tu a cji do za cnych ce lów?

W ten spo sób prze no si my an giel ski dziec ka
z kla sy lek cyj nej do do mu i tym sa mym do rze -
czy wi ste go świa ta. Dzie ci do świad cza ją, że
an giel ski to spo sób na ko mu ni ka cję, na osią -
gnię cie ce lu, zre a li zo wa nie po trze by, że zwy -
czaj nie mo że być po trzeb ny i uży tecz ny
w co dzien nych sy tu a cjach. To z ko lei spo wo -
du je, że za wsze bę dzie ła twy i przy jem ny do
na u ki, bo każ dy z nas uczy się szyb ko i ła two

te go, cze go po trze bu je, co mo że wy ko rzy stać
w prak ty ce i co spra wia mu przy jem ność.

Ro dzi ce, któ rzy nie zna ją ję zy ka, są w nie co
gor szej sy tu a cji i naj czę ściej mu szą opie rać się
na opi nii dziec ka i oce nach w szko le pu blicz -
nej, któ re jed nak mo gą być bar dzo su biek tyw -
ne i nie ko niecz nie odzwier cie dla ją rze czy wi ste
umie jęt no ści dziec ka. Znacz nie bar dziej wia -
ry god ne są wy ni ki eg za mi nu gim na zjal ne go,
ma tu ry czy kon kur sów ję zy ko wych, bo tam
naj lep si ucznio wie mo gą się wy ka zać. Jed nak
za nim bę dą zda wać swój pier wszy eg za min ję -
zy ko wy, mu si upły nąć wie le lat, co po wo du je,
że ro dzi ce nie wie dzą tak na praw dę, ile ich
dziec ko rze czy wi ście umie i nie są w sta nie sa -
mi te go zwe ry fi ko wać.

W EN GLISH COL LE GE we ry fi ka cję po stę pów ję -
zy ko wych opie ra my na świa to wych stan dar -
dach i pro po nu je my spe cjal ny sy stem
cer ty fi ka cji ję zy ko wej już od wie ku wczes nosz -
kol ne go. To da je Ro dzi com pew ność, że ich
dziec ko jest w do brych rę kach, ro bi od po wied -
nie po stę py, świet nie zda eg za min gim na zjal -
ny i ma tu rę, a koń cząc szko łę śred nią, uzy ska
re no mo wa ny cer ty fi kat ję zy ko wy, któ ry uła -
twi mu wy bór stu diów, a w przy szło ści za pew -
ni mu lep szą pra cę i roz wój ka rie ry.

4-etapowy system certyfikacji
językowej w ENGLISH COLLEGE:

• Dzie ci klas 3-4 – Cer ty fi kat PTE FIRST
WORDS. 

• Dzie ci klas 6 – Cer ty fi kat PTE QU ICK
MARCH / BRE AK THRO UGH.

• Gim na zja li ści klas 3 – Cer ty fi kat TOE IC
Brid ge / FCE for Scho ols.

• Li ce a li ści klas ma tu -
ral nych – Cer ty fi kat
TOE IC / TOEFL / PTE
3-5 / FCE / CAE / CPE
– najbardziej renomowane certyfikaty
językowe, uznawane przez uczelnie, firmy
oraz instytucje w Polsce i na całym
świecie.

Ja kie ko rzy ści da je 4-eta po wy sy stem
cer ty fi ka cji ję zy ko wej?

• Ucznio wie ma ją pew ność, że zre a li zo wa -
li cel i osią gnę li suk ces, a ich sta ra nia,
czas i pra ca przy no szą efek ty w po sta ci
nie tyl ko do brych ocen w szko le, ale rów -
nież zdo by tych cer ty fi ka tów ję zy ko wych.

• Ro dzi ce ma ją pew ność, że ich in we sty cja
w na u kę ję zy ków ma sens i wi dzą te go
efek ty na wie lu płasz czyz nach.

• Szko ła i Lek to rzy ma ją
po czu cie sa tys fak cji
i speł nie nia za wo do -
we go, po nie waż ich
wy sił ki i za an ga żo wa -
nie przy no szą bar dzo
wy mier ne re zul ta ty. 

Źró dło ar ty ku łu 

www.en glis hcol le ge.pl

Uczymy w Radomiu, Kozienicach, Pionkach, Iłży i  Zwoleniu.  

Skąd Rodzic może wiedzieć, 
że szkoła dobrze uczy języka?


