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Przedstawiamy Państwu wyjątkową ofertę promocyjną: MULTIMEDIALNE NARZĘDZIE
FUNJUNIOR DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO – dla najmłodszych oraz ANGIELSKI DLA
DOROSŁYCH/NAUCZYCIELI NA PLATFORMIE LERNI. Materiały zostały stworzone przez ﬁrmę
Funmedia - eksperta w dziedzinie nowoczesnych mediów.
W związku z wymogami systemu edukacji dotyczącymi wprowadzenia obowiązkowej nauki języka
angielskiego do wychowania przedszkolnego oferujemy Państwu gotowe rozwiązanie
multimedialne do nauki języka angielskiego dla dzieci 4-5-letnich oraz certﬁkowane kursy dla
nauczycieli prowadzących zajęcia. Do pakietu dołączamy kurs e-learningowy Angielski,
wspomagający kompetencje komunikacyjne z języków obcych pracowników, jak i rodziców
wychowanków.

OFERTA KURSÓW E-LEARNINGOWYCH:

PAKIET kursów dla dzieci:

multimedialny podręcznik do nauki języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat

CENNIK DLA PRZEDSZKOLA
ILOŚĆ DOSTĘPÓW

OKRES UŻYTKOWANIA

CENA BRUTTO

5

Pięć miesięcy/ Dziesięć miesięcy

299 / 538 zł

Multimedialne ćwiczenia można wykorzystać zarówno na tablicy interaktywnej podczas wspólnej
zabawy, jak również do indywidualnej pracy nauczyciela/ rodzica
z dzieckiem.
Przedszkole otrzyma również dostęp do kursu Angielski w Lerni. Z kursu skorzystać może kadra
nauczycielska, jak i rodzice. Każdy nauczyciel, który ukończy kurs języka angielskiego w ramach
Lerni otrzyma certyﬁkat w naszym systemie, potwierdzający poziom ukończonego kursu.

www.fun-media.com

Produkty e-learningowe tworzone przez frmę Funmedia urozmaicają proces nauki, czyniąc go niezwykle efektywnym.
Kursy powstały w oparciu o autorską metodę personalizacji, której głównym założeniem jest indywidualizacja procesu
nauczania i zwiększenie zaangażowania ucznia. Elementy gamifkacji obecne w naszych produktach to m.in.:
dyscyplinator, statystyki informacyjne, ranking użytkowników, a także odznaki za systematyczność. Ich zadaniem
jest zwiększenie atrakcyjności nauki, a co za tym idzie motywowanie ucznia do rozwoju. Panel administracyjny
gwarantuje możliwość pracy z uczniami zarówno na lekcjach z użyciem Tablicy interaktywnej, projektora, komputerów
i tabletów; jak i zadawania prac domowych

Najlepsze rezultaty osiąga się wtedy, gdy przyjemność płynąca z samego uczenia się jest równa korzyściom
wynikającym ze zdobycia nowej wiedzy i umiejętności. Komponenty e-kursów, takie jak:
| fotolekcje, uczące mechanicznego rozumienia ze słuchu;
| dialogi i system rozpoznawania mowy, utrwalające prawidłowy akcent i poprawną wymowę w czasie nauki języka;
| zdjęcia, flmy, animacje 3D, stymulujące zmysł wzroku i ułatwiające zapamiętywanie nowego materiału;
| interaktywne gry edukacyjne, angażujące różne zmysły i inteligencje;
| Panel administracyjny i moduł budowania słówek.
Zapewniają szybkie i wymierne efekty pracy przy optymalnym dla kursanta nakładzie czasu.
Do rozpoczęcia nauki wystarczy tylko dostęp do Internetu

KIM JESTEŚMY?
Funmedia jest liderem branży multimediów edukacyjnych. Międzynarodowa i dynamicznie rozwijającą się frma,
dostarczająca zaawansowane rozwiązania e-learningowe. W portfolio produktowym posiada multimedialne i w pełni
interaktywne e-kursy językowe i aplikację mobilną Lerni. Funmedia jest twórcą pierwszego podręcznika
internetowego do nauki języka angielskiego dla dzieci, który uzyskał akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Firma dystrybuuje kursy online w 51 państwach (m.in. w USA, Niemczech i Australii), obecnie posiadając ponad
630 000 użytkownikó,w. Funmedia jest dwukrotnym laureatem prestiżowej nagrody European Language Label Europejskiego znaku innowacyjności w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Od 2013 roku frma jest członkiem
PIIT. Od 2009 roku Funmedia przeprowadziła szereg projektów nowotechnologicznych podczas, których przeszkoliła
ponad 15 000 nauczycieli i przedstawicieli szkół we współpracy z CEO, ORE, MEN, OSKKO, PASE, IATEFL i FRSI.
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