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Czym jest Macmillan English Campus?
Macmillan English to platforma e-learningowa i ogromna baza językowa w jednym!
1. MEC zawiera bazę ponad 3000 interaktywnych ćwiczeń językowych napisanych przez czołowych autorów Macmillana.
2. MEC jest oparty na systemie informatycznm, który pozwala nauczycielowi zarządzać pracą uczniów jak równieŜ
budować zindywidualizowane kursy korespondujące z treścią zajęć stacjonarnych.
Macmillan English Campus zawiera materiał szkoleniowy na wszystkich poziomach zaawansowania od początkującego przez
podstawowy i średniozaawansowany do najbardziej zaawansowanego. Treści kursu dostosowane są do nauki osób dorosłych i
młodzieŜy. Dostępność wielu poziomów jest motywująca dla uczniów, którzy sami mogą wybierać odpowiedni dla siebie poziom
ćwiczeń.
Rodzaje ćwiczeń zawartych w MEC:
• Ćwiczenia językowe
Rozwijają zanjomość gramatyki I funkcje językowe
• Nagrania do słuchania
Rozwijają umiejętność rozumienia ze słuchu. Są bardzo wyraźne i niedługie (maksymalnie 3 minuty) i reprezentują głosy
Anglików i Amerykanów mówiących wieloma róŜnymi akcentami.
• Ćwiczenia wymowy
Sprawdzają i rozwijają wszystkie aspekty wymowy i fonologii, takŜe stress, intonację.
• Ćwiczenia słownictwa
Wprowadzają słownictwo z róŜnych dziedziń a takŜe czasowniki złoŜone, synonimy i antonimy, kolokacje i zbiory
leksykalne.
• Testy postępów
Pozwalają uczniowi “sprawdzić się” w limicie czasowym
• Ćwiczenia przygotowujące do egzaminów międzynarodowych
Osoby na zaawansowanych poziomach mogą przygotować się do międzynarodowych egzaminów takich jak: Cambridge
ESO, IELTS jak równieŜ TOEFL®. Ćwiczenia te są napisane przez doświadczonych egzaminatorów i autorów
podręczników.
• Ćwiczenia z języka biznesu
DuŜa porcja ćwiczeń rozwija umiejętności uczniów w takich istotnych sytuacjach biznesowych jak: rozmowy telefoniczne,
rozmowy rekrutacyjne z pracodawcą, wygłaszanie prezentacji I udział w zebraniach.
• Gry
Szczególnie dla młodzieŜy polecana część ćwiczeń to interaktywne i motywujące gry słowne, gramatyczne, przygodowe,
krzyŜówki, itp.
• Wiadomości
Autentyczne wiadomości z radia BBC oraz gazet brytyjskich są co tydzień zamieszczane na platformie na trzech
poziomach zaawansowania (łatwym, średnim i trudnym). MoŜna równieŜ korzystać z archiwum artykułów I wiadomości z
poprzednich tygodni.
• Przykładowe eseje
W bazie ćwiczeń moŜna znaleźć przykładowe wypracowania na róŜne tematy i o róŜnym stopniu trudności. Bardzo
przydatne dla przyszłych maturzystów.
UŜytkownicy mogą łatwo poruszać się po bazie ćwiczeń dzięki przejrzystym funkcjom wyszukiwania: ze względu na poziom, temat,
zagadnienie gramatyczne, rodzaj ćwiczenia itp.
WaŜne!!! Natychmiast po zrobieniu ćwiczenia uczeń otrzymuje informację zwrotną na temat nie tylko poprawności wykonanych
zadań ale równieŜ pełną ‘podpowiedź’ jak ćwiczenie naleŜało wykonać.
Cechy platformy
•
•

Dzienniczek Ucznia
KaŜde ćwiczenie wykonane przez ucznia jest odnotowane w “dzienniczku”. Zawiera informację ile razy, kiedy i z jakim
wynikiem uczeń je wykonał.
Komunikacja z nauczycielem
Bezpośrenio na platformie nauczyciel moŜe przesyłać dodatkowe ćwiczenia, listy słówek i wiadomości do grupy uczniów
lub do indywidualnych studentów. To umoŜliwia zindywidualizowane podejście.

