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S&G: Спілкуйся та Удосконалюйся!

“ENGLISH LEADER”
Короткий зміст програми 2015-2016 ак. р.
Кількість занять протягом програми: 200
Кількість академічних годин: 400
Контроль знань: 10 тестів

Тривалість програми:
приблизно 24 місяці
Кількість занять: 74
Кількість годин: 160 академічни х годи н
Кількість тижнів: 37
Кількість занять на тиждень: 2 заняття
Еквівалент одного заняття: 2 академічни х годи н и

Матеріали, що використовуються протягом програми
Етап перший: ''New English File, Intermediate”, підручник, робочий зошит та матеріали з підручника для викладачів (Розділи 59); додатково матеріали з підручників “Collocations Extra”, “Group&Pair work” (всі відповідні розділи); відеоматеріали, презентації
TED;
Етап другий: “English File, Upper-intermediate”, підручник, робочий зошит та матеріали з підручника для викладачів (Розділи 17); додатково матеріали з підручників “Collocations Extra”, “Group&Pair work” (всі відповідні розділи); відеоматеріали, презентації
TED.

По закінченню програми Ви отримуєте сертифікат про закінчення курсу від Speak & Go Kyiv

Чому Ви обираєте програму “English Leader”
в школі іноземних мов Speak & Go Kyiv?
Програма “English Leader” розроблена для тих студентів, які відчувають потребу в більшому прогресі, нових випробуваннях,
більш мотивуючих завданнях та матеріалах під час занять. Дана програма ставить чіткі цілі перед студентами, що стосується як
знання мови, так і вільного володіння мовою в усній та письмовій формі. Дана програма надає можливість студентам стати досвідченими користувачами мови.
Протягом програми кожного заняття ми разом будемо:





Розмовляти англійською на дискусійні теми широкого кола 
питань
Працювати в парах, малих групах, щоразу міняючи партне- 
рів у дискусіях
Працювати з різними видами пам’яті

Розвивати навички мовлення, слухання, читання, письма
та вимови
Розвивати навички мислення, вирішення спірних питань,
оцінки доказів, аналізу аргументів, створення гіпотез, розвивати навички участі у дебатах та вести презентації

Теми, контекст та ситуації для спілкування англійською мовою у програмі
“English Leader”
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Планування нового міста.
Як уповільнити життя.
Чоловіки проти жінок.
Уявляємо, що ми змінюємо вид діяльності/роботу.
Герої та ікони—люди, якими ми захоплюємось.
Відомі фільми, що змінили нас.
Яка у Вас вдача? Як влаштувати власну вдачу?
Передаємо новини/реагуємо на новини.
Телевізійні звички.
Описуємо характер та індивідуальні особливості людини.
Як надати невідкладну допомогу.
Як одягаються люди різних національностей.
Розповідаємо забавні історії з життя.
Наші читацькі звички.

15) Креативні судові постанови.
16) Запобігаємо зміні клімату.
17) Безпека життя, фактори ризику, реакції в життєво небезпечних
ситуаціях.
18) Вчимося вести дискусії та справлятися з суперечками.
19) Описуємо картину, фотографію.
20) Музика ті її вплив.
21) Небезпека недосипання.
22) Дебати.
23) Ведення презентацій.
24) Наука.
25) Звички, що нас дратують.
26) Реклама.
27) Читаємо між рядками.

Повна версія програми та цілі програми з граматики, лексики, вимови, навичок говоріння, слухання та письма
надаються за запитом та є інтелектуальною власністю компанії Speak & Go.
S&G Study Abroad пропонує вивчати та практикувати англійську мову під час канікул та відпочинку
у програмах від наших унікальних партнерів:
1) English Active та Discover English в Англії- англійська мова у міжнародному середовищі.
2) TEG's Camp America - знайомство з культурою Америки та вивчення англійської з носіями мови у мальовничих Карпатах.
3) Активний відпочинок та практика англійської для активних людей в Міжнародному молодіжному таборі
"Матриця", Болгарія.
4) Знайомство з студентським життям американських вузів та міжнародний досвід спілкування з лідерами США
у Вашингтонській Літній Академії Лідерства у Бізнесі та Дипломатії, Вашингтон, США.
Для всіх учнів школи діє програма лояльності.

Під час програми TEG, у
Вашингтоні

