Dzieci są znużone nauką. Ursynowska szkoła znalazła na to
sposób
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Nauka języka obcego to dla dzieci duże wyzwanie. Nasze pociechy - przez brak koncentracji
oraz dużo obowiązków - nie bardzo mają chęć do tego, aby z pełnym zaangażowaniem uczyć
się języków. Jedna z ursynowskich szkół ma na to patent.
Znajomość języków obcych to podstawa. Szczególnie dla naszych dzieci, które w przyszłości wejdą
na globalny rynek pracy i będą próbowały się na nim odnaleźć. To również kwestia horyzontów
umysłowych następnych pokoleń, swobody komunikowania się z innymi oraz pobudzania apetytu na
wiedzę, dostępną np. w języku angielskim.

Stare metody już nie działają
Jak zainteresować dziecko nauką języka obcego, gdy po intensywnej nauce w szkole nie ma już siły i
ochoty praktycznie na nic, poza zabawą i odpoczynkiem? Na pomysł rozwiązania tego problemu
wpadła ursynowska Szkoła Języków Obcych Atticus, która umiejętnie łączy naukę języka z nienużącą
zabawą.
- Mamy doświadczenie w pracy z dziećmi o ograniczonej zdolności koncentracji i z trudnościami w
uczeniu się. Potraﬁmy poprzez odpowiednie podejście do dziecka oraz odpowiednie prowadzenie
zajęć skutecznie skupić jego uwagę, wspomóc zapamiętywanie, a dzięki właściwym metodom,
ułatwić naukę - mówi Monika Wronowska z SJO Atticus.

Szkoła pracuje także z dziećmi z takim przypadłościami jak ADHD czy dysleksja.
- Stosujemy choćby tzw. Total Physical Response, w ramach którego angażujemy dzieci
psychoruchowo, co znacznie zwiększa ich skupienie na zajęciach, a aktywność psychomotoryczna
ułatwia zapamiętywanie oraz uczenie się - dodaje Monika Wronowska z Atticus.
Szkoła Atticus, w przeciwieństwie do innych szkół językowych, nie zatrudnia studentów lub
stażystów. Pracują tam wyłącznie lektorzy z pełnym wykształceniem wyższym i lingwistycznym, z
wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym.

Nie tylko podręczniki...
Tajemnicą sukcesów, którymi może się pochwalić ursynowska szkoła Atticus, są również małe grupy
słuchaczy, liczące od 3 do 5 osób.
- Lektor ma większą możliwość kontaktu z każdym z członków grupy, dzięki czemu może w bardziej
skuteczny sposób przekazywać im wiedzę oraz monitorować postępy w nauce - mówi Monika
Wronowska.
Wszyscy wiemy, że wpływ na naszą koncentrację czy chęć do pogłębiania wiedzy ma też otoczenie,
warunki pracy umysłowej oraz forma lekcji. Atticus przykłada do tych czynników dużą wagę. Sale nie
przypominają tradycyjnych, surowych sal szkolnych. Każda z nich jest wyposażona w
najnowocześniejsze tablice multimedialne.
- Stosujemy zasadę, że podstawę do nauki, którą są renomowane podręczniki, wzbogacamy o gry
językowe, czynności wymagające aktywności ruchowej oraz elementy zabawy - informuje
Wronowska.
W pracy ze starszymi uczniami, szkoła stawia na intensywność oraz rozwijanie umiejętności
komunikacyjnych. To pozwala na dobre przygotowanie uczniów do różnych egzaminów: PET, FCE
czy egzaminu ósmoklasisty. W trakcie kursów u słuchaczy rozwijane są równomiernie wszystkie
umiejętności językowe, czyli mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie.
W sobotę, 21 września w godz. 10:00 - 19:00 będzie znakomita okazja do tego, aby zapoznać się z
metodami nauczania SJO Atticus. Tego dnia w budynku Szkoły Podstawowej Przymierza Rodzin przy ul.
M. Grzegorzewskiej 10 odbędzie się "Spotkanie ze Szkołą Języków Obcych ATTICUS". Obok lekcji
pokazowych i spotkań z zespołem pedagogicznym przewidziano gry i zabawy oraz poczęstunek.
Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym, z klas 0-8 oraz licealistów, wraz z rodzicami.

Szkoła Języków Obcych ATTICUS
al. Komisji Edukacji Narodowej 51/124
tel. 510 233 125
www.e-atticus.pl

Źródło: https://haloursynow.pl/artykuly/dzieci-sa-znuzone-nauka-ursynowska-szkola-znalazla-na-to-sposob,13101.htm

