WSTĘP
Lubię uczyć. Szczególnie Legal English. Gdy obserwuję postępy moich uczniów, ich coraz
większą łatwość komunikowania się z klientami, kontrahentami lub współpracownikami
– moja motywacja do podnoszenia własnych kompetencji rośnie.
Przez wiele lat pracy jako lektor Legal English od moich uczniów zebrałam wiele opinii, nie
tylko dotyczących ich trudności i sukcesów w nauce, lecz także materiałów, podręczników
i pomocy naukowych wykorzystywanych podczas zajęć. Często powtarzała się opinia, że
większość specjalistycznych książek jest po prostu na zbyt wysokim poziomie językowym.
Rzeczywiście, brakowało mniej zaawansowanych materiałów, dlatego dla znacznej części
uczniów przygotowywałam autorskie materiały, adekwatne do ich kompetencji językowych.
W ten sposób powstał pomysł napisania książki Legal English Basics – podręcznika do nauki
prawniczego języka angielskiego na poziomie B1.
Książka została pomyślana jako punkt wyjścia do nauki prawniczego języka angielskiego.
W prosty i jasny sposób, na podstawie krótkich i zwięzłych tekstów, wprowadza ona odbiorcę
w kluczowe zagadnienia 10 obszarów prawa. Natomiast ćwiczenia ze słuchu, mówienia
i pisania konsekwentnie zachęcają do ciągłego powtarzania i utrwalania nowo poznanego
słownictwa i wyrażeń. W efekcie końcowym, każdy rzetelny uczeń nabędzie nowe umiejętności, które będą mogły być bezpośrednio przełożone na realną praktykę zawodową.
Podręcznik to nie wszystko. Na potrzeby książki powstała dedykowana strona internetowa
www.LegalEnglishBasics.pl, na której znajdują się nagrania o tematyce ściśle dostosowanej
do zagadnień poruszanych w każdym rozdziale książki. Ponadto, ze strony można pobrać
darmowe Teacher’s Notes – materiał, który służy pomocą w zrozumieniu w jaki sposób
należy korzystać z książki, zarówno nauczycielom, prowadzącym zajęcia na jej podstawie,
jak i uczniom – uczącym się z niej. Na stronie znajduje się również zakładka Dodatkowe
materiały, gdzie są umieszczone teksty pogłębiające tematykę danego rozdziału, linki do
ciekawych stron oraz propozycje ćwiczeń – wszystko po to, aby uatrakcyjnić nauczanie
i naukę oraz pomóc w utrwalaniu zdobytej wiedzy. Nagrania dostępne są również na stronie
wydawnictwa pod adresem www.legalenglish.beck.pl.
Over to you and have fun!
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