INSIDE OUT Inside Out to kompletny kurs języka angielskiego dla dorosłych i młodzieży, napisany dla nauczycieli
przez nauczycieli. Autorzy Inside Out sami przetestowali materiały w klasie, co gwarantuje ich 100%
skuteczność Podręcznik spełnia założenia podstawy programowej (nr akceptacji MEN 31/02). Różnorodność
materiału a jednocześnie przejrzysty układ książki pozwalają na prowadzenie ciekawych, pomysłowych lekcji
a zarazem na stałe i efektywne podnoszenie umiejętności językowych uczniów.

KOMPONENTY KURSU









Student’s Book – każda jednostka książki składa się z kilku powiązanych tematycznie rozdziałów dobranych
w taki sposób, aby każdy uczeń mógł się swobodnie wypowiedzieć na przedstawione w niej zagadnienia.
Całość materiału została skomponowana tak, aby uczniowie nie tylko poznawali nowe struktury oraz
słownictwo, ale również uczyli się stosowania poznanych już form językowych poprzez ćwiczenia
kontekstowe. Głównym założeniem autorów podręcznika jest personalizacja procesu uczenia się języka, co
prowadzi do zwiększenia motywacji do nauki oraz pozwala na adekwatne do kontekstu wykorzystanie
posiadanej przez uczniów kompetencji językowej. Książkę ucznia uzupełniają 2 kasety audio.
Workbook – zawiera różnorodne ćwiczenia utrwalające o poszerzające znajomość najważniejszych w danej
jednostce struktur gramatycznych i słownictwa, elementy sprawności czytania oraz rozumienia ze słuchu.
Zeszytowi ćwiczeń towarzyszy kaseta audio.
Teacher’s Book i Resource Pack – książka nauczyciela przedstawia szczegółowe wskazówki dotyczące
przeprowadzenia lekcji, zawiera odpowiedzi do poszczególnych ćwiczeń. Ponadto, do każdej jednostki
podręcznika opracowany został test sprawdzający znajomość najważniejszych zagadnień gramatycznych
oraz słownictwa. Review 1 i 2 kończą się dłuższym testem obejmującym materiał z przerobionej części
podręcznika. Istotnym elementem książki nauczyciela jest jednostka wstępna (zerowa) zawierająca krótki
quiz na temat podręcznika, który ma na celu zaznajomienie uczniów ze strukturą i formą książki oraz
ankieta dla uczniów dotycząca dotychczasowego przebiegu nauki języka. różnorodny materiał dodatkowy
służący utrwaleniu poznanego materiału poprzez ciekawe formy ćwiczeń: opowiadanie, krzyżówki, gry
językowe, wypowiedzi na temat ilustracji, prezentacje na forum klasy oraz wiele innych. Każda jednostka
Resource Pack zawiera dokładne wskazówki co do celu lekcji oraz sposobu przeprowadzenia zajęć.
Inside Out Video
Do każdej jednostki podręczników Inside Out Intermediate, Upper Intermediate i Advanced przygotowano
niezwykle atrakcyjne w formie i intrygujące w swej treści zajęcia wideo, które bez wątpienia będą
atrakcyjnym i motywującym sposobem na efektywne poszerzenie i utrwalenie materiału z podręcznika.
Jeszcze więcej bezpłatnych materiałów do kopiowania i gotowych ciekawostek lekcyjnych na stronie
internetowej www.insideout.net

ROZKŁAD MATERIAŁU NA PRZESTRZENI ROKU SZKOLNEGO

Rozkład materiału został opracowany w założeniu , iż rok szkolny to przeciętnie 34 tygodnie
nauki. Materiał zawarty w podręczniku Inside Out wystarcza na ponad 90 zajęć lekcyjnych.
Przedstawiony poniżej szczegółowy rozkład materiału ma za zadanie ułatwić planowanie
lekcji i organizację pracy z podręcznikiem.
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