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O RAPORCIE
Pearson, jako wiodący dostawca kompleksowych rozwiązań edukacyjnych, w centrum uwagi zawsze stawia uczących
się. Poprzez każdą naszą inwestycję, decyzję biznesową czy inicjatywę edukacyjną, której się podejmujemy, chcemy
umożliwić uczącym się z całego świata osiąganie jak najlepszych wyników.
Naszą misją jest podnoszenie jakości życia ludzi poprzez ich edukację. Wierzymy, że kształcenie jest szansą na
lepsze życie. Chcemy mieć udział w tej jakościowej zmianie społecznej i przez dostarczanie rozwiązań edukacyjnych
przyczyniać się do maksymalizacji postępów wszystkich uczących się, niezależnie od wieku.
Dlatego w naszej działalności niezmiennie przyświeca nam idea „efficacy”– mierzenia skuteczności edukacyjnej
naszych rozwiązań i ich realnego wpływu na wyniki uczenia się.
Niniejszy raport powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób bezpośrednio związanych z edukacją. Ukazujemy w nim,
jak skutecznie wykorzystywać narzędzia online w różnych grupach wiekowych do realizacji wyznaczonych celów
edukacyjnych. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy poświęcili swój czas, by podzielić się swoimi historiami,
sukcesami i komentarzami.
Poprzez publikację pragniemy dzielić się z Państwem dobrymi praktykami i wskazówkami z zakresu efektywnego
nauczania. Prezentujemy rozwiązania Pearson, takie jak MyEnglishLab, Our Discovery Island Online World oraz Diagnoza
Szkolna, które mogą pomóc Państwa uczniom osiągać jak najlepsze rezultaty w nauce.
Mamy nadzieję, że raport posłuży Państwu jako cenne źródło ciekawych informacji i inspirujących wskazówek, które
będą mogły zostać wykorzystane w codziennej pracy.
Jeśli chcieliby Państwo podzielić się z nami własnymi doświadczeniami – zachęcamy do wzięcia udziału w prowadzonym
przez nas badaniu skuteczności edukacyjnej (efficacy study) oraz do dzielenia się z nami uwagami na temat rozwiązań
Pearson. Zapraszamy do wspólnego udoskonalania procesu nauczania oraz zmieniania życia uczących się na lepsze.
Zespół Pearson
Więcej informacji:
www.efficacy.com
www.pearson.pl/angielski/efficacy
kontakt: anna.makowska@pearson.com
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BLENDED-LEARNING
CZYM JEST BLENDED-LEARNING I JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ
Z WYKORZYSTANIA TEJ METODY?
Definicja*

Korzyści

Blended-learning, czyli nauczanie komplementarne, łączy tradycyjny model
nauczania, wymagający bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, z ćwiczeniami
prowadzonymi zdalnie przy pomocy komputera – tzw. e-learning.
* Profesor Cristina M. Cavage, SCAD Language Studios z Savannah College of Art and Design, USA,
doświadczony wykładowca i promotorka metody blended-learning na świecie

Blended-learning związane jest także z takimi pojęciami jak:
‡
‡
‡
‡
‡

Mieszana klasa (hybrid classroom)
Odwrócona klasa (flipped classroom)
Nauczanie wspomagane komputerowo (computer-assisted learning)
Nauczanie zintegrowane (integrated learning)
Nauczanie elastyczne (flexible learning)

Co wiemy o teoriach nauczania
języka obcego?

Im ciekawsza treść, tym
lepiej uczeń przyswoi nowe
informacje.
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Im bardziej motywująca
treść, tym bardziej uczeń się
zaangażuje.
Im więcej okazji do ćwiczeń,
tym więcej wiedzy uczeń
przyswoi.

Jak blended-learning wspiera
nauczanie języka obcego?
Nauczanie w klasie + dostęp
do treści online po zajęciach
= większa częstotliwość
obcowania z językiem
Praca w ciekawym i różnorodnym
środowisku online
= większe zaangażowanie
Praca w naturalnym dla ucznia
środowisku online
= większa motywacja

‡
‡
‡
‡
‡
‡

Wzbogaca zawartość kursu poprzez wprowadzenie interaktywnych ćwiczeń.
Pozwala uczniom na naukę o każdej porze, w ich własnym tempie.
Wspiera różne style i sposoby uczenia się.
Pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb uczniów.
Może być dostosowany do rezultatów, jakie uczniowie mają osiągnąć.
Zapewnia natychmiastowy dostęp do wyników oraz ocen.

Blended-learning w nauce
języków obcych
Częstszy i bardziej urozmaicony
kontakt z językiem
+ dostępność ćwiczeń o każdej porze
+ większa autonomia ucznia

Lepsze
rezultaty
w nauce

ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ PEARSONA
W MODELU BLENDED-LEARNING
Wprowadzenie do procesu nauczania elementu
online może przynieść bardzo wymierne korzyści
dla uczniów. Dowodzą tego badania skuteczności
edukacyjnej (efficacy studies) prowadzone przez
Pearsona zarówno w szkołach podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jak i w ramach
kształcenia dorosłych.

Our Discovery Island wspiera nauczanie w systemie blended-learning:
‡ W wirtualnym świecie gry Our Discovery Island bohaterowie z podręcznika ożywają i pomagają rozwiązywać
kolejne zagadki, dzięki czemu uczniowie chętnie kontynuują naukę w domu
‡ Dzieci świetnie się bawią, a przy tym uczą angielskiego w sposób usystematyzowany
‡ Nauczyciel może monitorować postępy uczniów poczynione w grze

Pearson umożliwia skuteczną naukę metodą
blended-learning przy wykorzystaniu, między innymi,
takich rozwiązań jak:
‡ Edukacyjna gra komputerowa do kursu
Our Discovery Island dla nauczania
wczesnoszkolnego
‡ MyEnglishLab – ćwiczenia i testy online
dla późniejszych etapów edukacyjnych
(gimnazjum, szkoła średnia, kursy dla
dorosłych) zintegrowane z systemem
automatycznego oceniania i informacji
zwrotnej dla uczących się i nauczycieli

‡ Gra umożliwia wspólną zabawę rodziców i dzieci, wspólne rozwiązywanie problemów, budowanie
wspólnych doświadczeń

Our Discovery Island – Co lubią najbardziej? *
UCZNIOWIE

NAUCZYCIELE

1. mini gry

1. mini gry

2. własnoręcznie stworzonych bohaterów

2. własnoręcznie stworzonych bohaterów

3. zbieranie kart

3. słownik obrazkowy

96% - gra ODI to świetna zabawa*
93% - gra ODI pomaga w nauce*
* Badanie przeprowadzone wśród uczniów i nauczycieli
na całym świecie w czerwcu 2014r.
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MyEnglishLab wspiera nauczanie w systemie blended-learning poprzez:
‡
‡
‡
‡
‡
‡

zapewnienie uczniom regularnego kontaktu z językiem angielskim w formie różnorodnych, interaktywnych ćwiczeń;
zapewnienie indywidualnej informacji zwrotnej i wskazówek, dzięki czemu uczniowie mogą osiągać postępy;
zapewnienie dostępu do ćwiczeń o każdej porze i w każdym miejscu gdzie jest Internet;
wspieranie różnorodnych stylów i sposobów uczenia się;
zapewnienie nauczycielom szczegółowych informacji i raportów dotyczących zaangażowania i wyników uczniów;
umożliwienie uczniom pracy z językiem poza klasą.

MyEnglishLab jest używany na całym świecie!
POWYŻEJ 50,000
UŻYTKOWNIKÓW

10-50,000
UŻYTKOWNIKÓW

5-10,000
UŻYTKOWNIKÓW

1-5000
UŻYTKOWNIKÓW

PONIŻEJ 1000
UŻYTKOWNIKÓW

W 2013 roku uczniowie rozwiązali prawie

20,000,000
ĆWICZEŃ I TESTÓW
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Czy wiesz, że rok składa się z 8 760 godzin?
To oznacza, że o każdej godzinie każdego dnia uczniowie wypełniają
około 2200 ćwiczeń i testów na platformie MyEnglishLab.

EFEKTYWNA PRACA Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ
BLENDED-LEARNING
W tej sekcji dzielimy się z Państwem praktycznymi poradami na temat efektywnego wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, przy użyciu metody
blended-learning. Wskazówki powstały dzięki zaangażowaniu nauczycieli z całego świata we wspólne rozmowy dotyczące korzystania z naszych narzędzi. Mamy nadzieję,
że dzięki tym podpowiedziom także Państwa uczniowie będą w stanie osiągać jeszcze lepsze rezultaty w nauce.

Efektywna praca z grą do kursu Our Discovery Island
WEJDŹ W ŚWIAT BEZPIECZNEJ,
WIRTUALNEJ ZABAWY
Our Discovery Island Online World to gra edukacyjna,
w której do wykonania kolejnych zadań niezbędne
są umiejętności językowe zdobyte podczas pracy
z podręcznikiem Our Discovery Island. Podczas gry
dzieci niepostrzeżenie powtarzają materiał z lekcji.

MONITORUJ POSTĘPY UCZNIÓW
W GRZE
Nauczyciel ma możliwość monitorowania postępów
uczniów w grze. Dzięki temu łączymy przyjemność gry
dzieci z pożytecznymi informacjami dla nauczyciela.
Gra skorelowana z podręcznikiem sprawia, że nauka
przez zabawę jest usystematyzowana, dzieci z radością
pokonują kolejne językowe wyzwania, a nauczyciele
na bieżąco śledzą ich wyniki, uzyskując szczegółową
informację zwrotną na temat opanowanego materiału.

REALIZUJ WYMÓG STOSOWANIA
TECHNOLOGII INFORMACYJNOKOMUNIKACYJNYCH (TIK)
Gra pozwala zaangażować wszystkie dzieci. Utrwala
język wprowadzony w klasie, a słowa z lekcji, użyte
poprawnie, są przepustką do kolejnych etapów
gry. Środowisko internetowe gry jest całkowicie
bezpieczne. W świecie wirtualnym poruszają się
wyłącznie zarejestrowani użytkownicy, którzy
porozumiewają się ze sobą za pomocą wcześniej
zaprogramowanych zwrotów.

ZACHĘĆ RODZICÓW DO
WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY
Dla ucznia pierwszej klasy szkoły podstawowej rodzice
są wciąż bardzo ważni. Postrzega ich jako autorytet,
chce spędzać z nimi czas, czerpać z ich wiedzy.
Dzięki grze edukacyjnej dziecko będzie miało okazję
pochwalić się przed rodzicem nowo zdobytymi
umiejętnościami. Także rodzice mogą dzielić się
z dziećmi własnymi historiami i wspomnieniami z
czasów szkolnych.
Wartością dodaną wspólnej nauki jest kontakt rodzica
z językiem angielskim, możliwość odświeżenia swojej
wiedzy i wykorzystania słów i zwrotów pojawiających
się w grze w innych zabawach z dzieckiem.
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Efektywna praca z MyEnglishLab
ZIDENTYFIKUJ CELE
I WYZWANIA
Z jakimi wyzwaniami spotykacie się Państwo na co dzień
w klasie? Czy uczniowie mają wystarczający kontakt
z językiem angielskim? Może powinni mieć więcej
okazji do przetestowania wiedzy, bez jednoczesnego
angażowania nauczycieli w sprawdzanie większej ilości
prac domowych? Z czym utożsamiają Państwo sukces
uczniów? Z umiejętnością swobodnej komunikacji
w języku angielskim, a może z pomyślnie zdanymi
egzaminami?
Posiadając te informacje, będą Państwo w stanie
ustalić, w jaki sposób MyEnglishLab może pomóc
osiągnąć wyznaczone cele.

ZNAJDŹ CZAS NA SZKOLENIE
Korzystanie z technologii to umiejętność, którą można
rozwinąć. Zachęcamy do udziału w bezpłatnych
szkoleniach oferowanych przez Pearson, zapoznania
się z naszą stroną www.MyEnglishLab.com oraz do
kontaktu z naszymi ekspertami poprzez infolinię.

PLANUJ

ZACZYNAJ POWOLI

NOTUJ

Zachęcamy do stopniowego wprowadzania MyEnglishLab.
Na początek warto zadać uczniom kilka ćwiczeń
i spytać o ich reakcje. Po zapoznaniu się z pełną
funkcjonalnością tego narzędzia, zalecamy zwiększanie
liczby zadań dla uczniów.

Od początku pracy z MyEnglishLab zalecamy robienie
notatek, zapisywanie swoich spostrzeżeń i pomysłów
oraz odwoływanie się do nich podczas planowania
kolejnych zajęć. Dzięki temu efektywnie wykorzystają
Państwo swoje pomysły, jednocześnie wpływając
pozytywnie na postępy uczniów. Co więcej, mogą
Państwo dzielić się dobrymi praktykami z innymi
nauczycielami.

SZKOLENIE DLA UCZNIÓW
Warto poświęcić czas na lekcji, by pokazać uczniom
jak się zarejestrować, dołączyć do kursu i korzystać
z MyEnglishLab. Należy dać im czas na zapoznanie się
z różnymi typami ćwiczeń. Warto podkreślić, czego
Państwo od nich oczekujecie, gdzie mogą znaleźć
pomoc, a także jak MyEnglishLab może im pomóc
osiągnąć postępy w nauce.

DAJ SOBIE CZAS
By w pełni cieszyć się funkcjonalnością MyEnglishLab
potrzeba czasu. Wielu nauczycieli, z którymi
rozmawialiśmy, podkreślało, że przejście od
eksperymentowania z możliwościami MyEnglishLab do
korzystania z platformy w pełni zajmuje około trzech
miesięcy.

Ważnym elementem jest planowanie pracy
z MyEnglishLab. Jakie ćwiczenia przydzielać uczniom?
Z jaką częstotliwością? Kiedy – przed lekcją czy
po? Dzięki takiej rozpisce będzie Państwu łatwiej
wpasować MyEnglishLab do planu pracy na cały rok.
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EKSPERYMENTUJ

POSTAW NA KONSEKWENCJĘ

MyEnglishLab można wykorzystać na wiele sposobów.
Każdy nauczyciel i uczeń ma inne cele. Państwa
zadaniem jest ustalić, jak to narzędzie online może
efektywnie wspierać Państwa uczniów i program zajęć.
Warto wziąć pod uwagę na przykład częstotliwość
zadawania ćwiczeń (regularnie lub nieregularnie)
oraz dopuszczalną ilość podejść (ograniczona lub
nieograniczona).

Regularne zadawanie ćwiczeń przyzwyczai uczniów
do korzystania z MyEnglishLab, a różnorodność
zadań sprawi, że będą oni zmotywowani. Praktyka
i zaangażowanie przełożą się na postępy w nauce.

WYMAGAJ
Warto zastanowić się nad włączeniem ocen
z MyEnglishLab do oceny końcowej. To może zwiększyć
zaangażowanie uczniów w wykonywanie zadanych
ćwiczeń i testów. Doświadczenie nauczycieli, z którymi
rozmawialiśmy mówi, że dzięki takiemu podejściu
rośnie również motywacja uczniów.

REGULARNIE OCENIAJ
Regularne
ocenianie
pomoże
monitorować
postępy uczniów. MyEnglishLab daje możliwość
przeprowadzania dodatkowych quizów i testów,
oszczędzając Państwa czas dzięki automatycznemu
systemowi oceny.

MOTYWUJ UCZNIÓW
Zachęcamy Państwa do pytania uczniów, jak oceniają
pracę z MyEnglishLab, jakie są ich ulubione ćwiczenia.
Przeniesienie komunikacji na platformę może
zwiększyć zaangażowanie uczniów i zmotywować ich
do korzystania z tego narzędzia.

DZIEL SIĘ DOŚWIADCZENIEM
Warto wymieniać się doświadczeniem i dobrymi
praktykami dotyczącymi pracy z MyEnglishLab z innymi
nauczycielami, tak aby jak najefektywniej korzystać
z funkcjonalności platformy, oraz by pomóc uczniom
osiągnąć postępy w nauce.

WYKORZYSTAJ RAPORT BŁĘDÓW
MyEnglishLab automatycznie przygotowuje raporty
najczęściej popełnianych błędów, które możesz
wykorzystać planując dalszą pracę i przygotowując
lekcje powtórzeniowe.

10

ANGAŻUJ RODZICÓW

DODAJ ELEMENT ZABAWY

W trakcie rozmów z rodzicami warto odnieść się
nie tylko do wyników uczniów, ale także do korzyści
płynących z włączania technologii do nauki. Podkreślajcie
Państwo, jakie zalety ma używanie MyEnglishLab, oraz
zachęcajcie rodziców do zalogowania się i zobaczenia
czego uczą się ich dzieci.

Uczniowie na co dzień obcują z technologią, dlatego
nie bójcie się Państwo wprowadzić MyEnglishLab.
W zależności od grupy wiekowej, można zachęcić
uczniów do pracy poprzez nagrody, na przykład za
zrobienie nadprogramowych ćwiczeń.

ROZMAWIAJ JĘZYKIEM UCZNIÓW
Zachęcamy Państwa do rozmowy z uczniami
o technologii – dzielenia się doświadczeniami,
spostrzeżeniami, a także problemami z nią związanymi.
Pomoże to Państwu zbudować społeczność, gdzie
wszyscy będziecie mówić wspólnym językiem.

PODKREŚLAJ AUTONOMIĘ
UCZNIA
MyEnglishLab daje uczniowi poczucie odpowiedzialności
za naukę i za osiągnięcie postępów. To on decyduje
kiedy i przez jaki czas używa technologii, oraz które
ćwiczenia wykonuje. Warto powiedzieć uczniom
jakie są ich obowiązki, ale także jakie korzyści płyną
z używania MyEnglishLab i bycia odpowiedzialnym za
proces uczenia się.

STAWIAJ NA TRANSPARENTNOŚĆ
Już na początku warto powiedzieć uczniom do jakich
informacji w MyEnglishLab macie Państwo dostęp,
z jakich funkcjonalności będziecie korzystać, jak
często będziecie przeglądać dane oraz co zrobicie
z uzyskanymi informacjami. Może to wpłynąć na
większe poczucie odpowiedzialności za naukę ze
strony uczniów, a przede wszystkim, dzięki kulturze
otwartości i szczerości, pomoże zbudować wzajemne
zaufanie.

WPROWADŹ REGULAMIN
PRACY Z MyEnglishLab
Nauczyciele sugerowali również wypracowanie
„Regulaminu pracy z MyEnglishLab”, w którym
uczniowie znajdą wskazówki, co zrobić jeśli pojawią
się na przykład niespodziewane problemy techniczne.
Dzięki temu ograniczymy liczbę potencjalnych
wymówek z powodu nieodrobionej pracy domowej.

POZWÓL UCZNIOM OCENIĆ
MyEnglishLab
Uczniowie powinni mieć możliwość podzielenia się
swoimi uwagami dotyczącymi MyEnglishLab, zarówno
tymi pozytywnymi, jak i negatywnymi. Ocena taka może
mieć formę wypowiedzi pisemnej (np. list do firmy
Pearson) – uczniowie będą mogli poćwiczyć pisanie
w języku angielskim, a jednocześnie ich komentarze
będą niezwykle cenne dla naszego działu rozwoju
produktu. Zachęcamy do dzielenia się wszelkimi
uwagami na temat MyEnglishLab. Dzięki nim kolejne
wersje naszych produktów będą jeszcze skuteczniej
wspierać uczących się w osiąganiu wyznaczonych
celów edukacyjnych.
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BADANIA SKUTECZNOŚCI EDUKACYJNEJ
PRZYKŁADY DZIAŁAŃ PEARSON MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ WYNIKÓW UCZNIÓW
Korzyści płynące z używania nowoczesnych technologii
w nauczaniu są widoczne niezależnie od wieku uczniów.
Metoda blended-learning sprawdza się na każdym
poziomie edukacyjnym. Na przykład, dzięki grze Our
Discovery Island Online World możemy angażować
najmłodsze dzieci do nauki języka angielskiego poza
salą lekcyjną. Nauka poprzez zabawę w środowisku
online wspiera przyswajanie nowego słownictwa
i działa motywująco na najmłodszych.
Z kolei uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
docenią zaawansowane funkcje MyEnglishLab. Dzięki
rozbudowanemu systemowi raportowania, otrzymują
oni natychmiastową informację zwrotną wraz
z komentarzem, a także mają możliwość wielokrotnego
ćwiczenia zagadnień, które stwarzają im najwięcej
problemów. Nauczyciel może w pełni kontrolować,
co robią jego uczniowie, a także, które elementy
sprawiają im najwięcej trudności – a dzięki temu
jeszcze efektywniej planować kolejne zajęcia.
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Innym narzędziem, które pozwala jeszcze precyzyjniej
określać postępy uczniów i monitorować obszary
wymagające poprawy jest Diagnoza Szkolna Pearson.
Dzięki wykorzystaniu tego narzędzia online nauczyciele
mogą regularnie testować wiedzę uczniów na początku
i końcu roku szkolnego przez wszystkie lata danego
etapu edukacyjnego. Diagnoza daje pełen obraz
przyrostu wartości edukacyjnej i postępów czynionych
przez indywidualnych uczniów.

W tej części raportu prezentujemy przykłady
zastosowań wspomnianych rozwiązań Pearsona
w szkołach, które postanowiły podzielić się z nami
swoimi praktykami w tym zakresie.

WAŻNE!

Our Discovery Island skutecznie wspiera nauczanie w klasach
ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Dlaczego Our Discovery Island
Z początkiem nowego roku szkolnego 2014/15 do klas pierwszych pójdą sześciolatki. W poprzednich latach
rząd zezwolił na okres przejściowy – razem uczyły się dzieci sześcio- i siedmioletnie. Oznacza to, że klasy stały się
jeszcze bardziej zróżnicowane zarówno pod kątem wieku, jak i umiejętności.
„Musiałyśmy zmienić książki” – mówi pani Dorota. „Jak w większości szkół, i my nie byłyśmy przygotowane do
pracy z najmłodszymi. Co więcej, obecnie w klasie jest około 28 dzieci, dlatego też, tak ważne były różnorodne
materiały, dopasowane do potrzeb uczniów, oraz umożliwiające nam pracę i zarządzanie tak dużą grupą.”

Korzyści
Kurs Our Discovery Island został wybrany ze względu na treść, dynamikę oraz szeroki wybór materiałów. Dzięki
bogatej ofercie ćwiczeń, ułatwia on nauczycielom pracę z uczniami w każdym wieku. Pani Ewelina w pełni korzysta
z dostępnych materiałów – „Używam maskotek, kart obrazkowych, piosenek i płyt CD.”

SZKOŁA PODSTAWOWA

KURS:

Our Discovery Island
(Starter, Level 1, Level 2)

SZKOŁA:
Szkoła Postawowa nr 340,
Warszawa
NAUCZYCIELE:
Dorota Taflińska
Ewelina Pawlikowska

Dostęp do technologii w szkole jest dość ograniczony, dlatego pani Dorota zachęca uczniów do korzystania z gry
Online World w domu.

Wnioski
Zmieniające się przepisy prawne oraz praca z bardziej niż dotychczas zróżnicowaną grupą dzieci przyczyniły
się do wyboru nowego kursu do języka angielskiego – Our Disovery Island. Duże klasy oraz zróżnicowany
wiek i zdolności uczniów sprawiły, że pani Dorota i pani Ewelina musiały przemyśleć, jak najlepiej zaplanować
swoją pracę z dziećmi. Our Discovery Island zapewnia im wszelkie potrzebne treści i narzędzia, by tym nowym
wyzwaniom sprostać. Karty obrazkowe, piosenki, gry, opowiadania, DVD, ActiveTeach, ćwiczenia i obszerna
książka nauczyciela – wszystkie te komponenty pomagają im w planowaniu zajęć, tak, by były ciekawe i atrakcyjne
dla ucznia, oraz aby pobudzały jego motywację.

Uczniowie lubią grać
w Online World.
Jednocześnie nie zdają sobie
sprawy, że w ten sposób
uczą się angielskiego.
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GIMNAZJUM

KURS:

Next Move
SZKOŁA:
ZSO nr 5, Gliwice
NAUCZYCIEL:
Joanna Grajecka
Wykres przedstawia części składowe finalnej oceny ucznia.

MyEnglishLab
Praca domowa 10%

Zadania
ustne
20%

Aktywność
na zajęciach
10%

Testy
językowe
20%
Testy
umiejętności
20%
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Inne
10%

Zadania
pisemne
10%

WAŻNE!

MyEnglishLab nie tylko wspiera uczniów w nauce języka
angielskiego, ale również pomaga im w zdobywaniu
kompetencji cyfrowych.

Dlaczego Next Move
Pani Joanna zaczęła pracę z komponentem MyEnglishLab do podręcznika Next Move jesienią 2013 roku.
Co roku uczy zwykle 5 – 6 klas, a każda z grup liczy po 15 osób.
Po ukończeniu sekcji w książce, pani Joanna zadaje 5-10 ćwiczeń w MyEnglishLab jako wsparcie i utrwalenie
materiału z lekcji. Zadaje również testy ewaluacyjne, zanim przeprowadzi test umiejętności, tak żeby uczniowie
wiedzieli, czego mogą się spodziewać. To rozwija w nich nawyk regularnego logowania się do MyEnglishLab, żeby
sprawdzić, czy pojawiły się nowe zadania.

Korzyści
W swojej pracy z uczniami pani Joanna zwraca uwagę nie tylko na przygotowanie ich do standardowych
egzaminów, ale też na to, żeby byli w stanie wykorzystać język w codziennych sytuacjach.
„Uważam język angielski za narzędzie, za sposób, w który przekazuję wiedzę z innych dziedzin: kultura i CLIL
(Zintegrowana Nauka Języka i Wiedzy) są mi bliskie... .”
„Wierzę w siłę technologii i możliwość wykorzystania jej do nauczania języka angielskiego oraz pozostałych
przedmiotów. Dlatego też staram się używać jej tak często, jak to jest możliwe.”
Uczniowie są zmotywowani do używania MyEnglishLab, ponieważ wiedzą, że dzięki temu mają szansę na lepsze
oceny. Pani Joanna zauważa także, że dzięki zadaniom MyEnglishLab uczniowie lepiej organizują swój czas.

Wnioski
Pani Joanna i jej uczniowie będą nadal korzystali z MyEnglishLab. „Jest to proste, skuteczne i wygodne.”
„Jeśli moi uczniowie mogą obejrzeć film, cieszyć się lekturą, czy śmiać z dowcipu opowiedzianego w języku
angielskim, czuję, że moja praca ma sens.”

WAŻNE!

Wykorzystywanie MyEnglishLab do prac domowych
jest skutecznym rozwiązaniem, gdy dostęp do internetu
i komputerów w szkole jest ograniczony.

Dlaczego MyEnglishLab
Pani Anna zaczęła używać MyEnglishLab trzy lata temu i uważa, że jest to skuteczne rozwiązanie zarówno do
interaktywnej pracy na lekcji, jak i do zadawania prac domowych. Jednakże, jak w wielu szkołach na całym świecie,
dostęp do komputerów i internetu jest ograniczony, dlatego też pani Anna korzysta z MyEnglishLab głównie do
zadań domowych.
Mimo, że podczas zajęć pani Anna nie używa MyEnglishLab tak często jak by chciała, to w pełni korzysta
z opcji dla nauczycieli – regularnie przegląda dziennik (Gradebook), sprawdzając czy uczniowie wypełnili zadania
i czy robią postępy. Dzięki tym informacjom może odpowiednio dostosować zajęcia. Uczniowie są świadomi, że
pani Anna monitoruje ich aktywność w MyEnglishLab, co motywuje ich do odrabiania zadań domowych.

Korzyści
Głównie uczniowie czerpią korzyści z MyEnglishLab. „MyEnglishLab jest niezwykle skuteczny przy nauce słownictwa,
ponieważ oferuje dużo różnorodnych ćwiczeń.” „Uczniowie cenią także ćwiczenia gramatyczne i na rozumienie ze
słuchu. Powtórki są pomocne przy nauce języka, a MyEnglishLab daje uczniom możliwość ćwiczenia do woli.”

Wnioski
Jeśli byłaby taka możliwość, pani Anna korzystałaby z MyEnglishLab częściej podczas lekcji, ale obecne wyposażenie
szkoły na to nie pozwala. Dlatego też uczniowie pracują z z MyEnglishLab w domu.

GIMNAZJUM I LICEUM

KURSY:

New Matura Success
(Pre-intermediate, Intermediate)

New Exam Challenges
Longman Repetytorium
Gimnazjalne/ Testy Gimnazjalne
Longman Repetytorium
Maturalne / Testy Maturalne
SZKOŁA:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, Łódź
NAUCZYCIEL:
Anna Murowańska

Uczniowie mają okazję do wykonania
dodatkowych ćwiczeń i do powtórzenia materiału
z zajęć poprzez wykonywanie zadań z MyEnglishLab
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NAUCZANIE DOROSŁYCH

KURS:

Speakout
(Intermediate)

SZKOŁA:
Akademia Wychowania Fizycznego,
Biała Podlaska
WYKŁADOWCA:
Mariusz Buszta

WAŻNE!

Używaj funkcji raportowania w MyEnglishLab, żeby podczas
zajęć poświęcać czas na szkolenie umiejętności, które
stwarzają studentom najwięcej problemów.

Dlaczego Speakout
Pan Mariusz zaczął pracę z podręcznikiem Speakout trzy lata temu, a MyEnglishLab dodał jako drugie narzędzie
jesienią 2012 roku.
„Różnica jest zauważalna, szczególnie w zasobie słownictwa używanym przez studentów i w umiejętności
mówienia i rozumienia ze słuchu.”
Uczniowie pana Mariusza to studenci pierwszego i drugiego roku studiów licencjackich na kierunku fizjoterapia,
którzy w programie mają 120 godzin zajęć językowych w trakcie czterech semestrów.
Po zakończeniu każdej sekcji studenci mają za zadanie wykonać wszystkie ćwiczenia z MyEnglishLab (średnio 10 na
tydzień). Pan Mariusz pozwala na nieograniczoną ilość prób przy rozwiązywaniu ćwiczeń, ale tylko jedno podejście
do modułu testowego i ustawia limit czasowy (przeważnie jest to 30 minut) w zależności od zawartości testu.

Korzyści
“Przed wprowadzeniem MyEnglishLab przez 2 lata używałem tylko podręcznika w nauczaniu, dlatego mogę
opisać zmiany w uczniach, które zaobserwowałem”, mówi pan Mariusz. „Uczniowie, używający MyEnglishLab,
są bardziej zmotywowani do nauki, zainteresowani nią i pewni siebie, a nieograniczona możliwość ćwiczenia
pomaga moim uczniom zapamiętywać, pamiętać dłużej i lepiej.”

Uczniowie, używający
MyEnglishLab, są bardziej
zmotywowani do nauki,
zainteresowani nią
i pewni siebie.

Pan Mariusz chętnie korzysta z funkcji raportowania – „W przeddzień spotkania ze studentami przeglądam raport
wyników w MyEnglishLab. Przynoszę wydruk tego raportu i omawiamy go wspólnie. Pomaga mi to w rozpoznaniu
tych obszarów, z którymi uczniowie sobie nie radzą i dzięki temu efektywniej wykorzystuję czas na zajęciach.”
Pan Mariusz zbiera dużo informacji o wynikach swoich studentów, m.in. o punktacji na testach wstępnych,
aktywnościach MyEnglishLab, oraz o quizach i wynikach testów końcowych. Z przeprowadzonej analizy wnioskuje,
że wyniki testów wstępnych nie mają znaczenia jeśli student zaangażuje się w pracę z MyEnglishLab. Taki uczeń ma
równe szanse na to, żeby mieć wyniki plasujące go w czołówce grupy.

Wnioski
Pan Mariusz polega na funkcjach raportujących MyEnglishLab, które wspomagają prowadzone przez niego kursy.
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Poprzez analizę wyników pan Mariusz jest w stanie zrozumieć, jak duży wpływ ma MyEnglishLab na osiągnięcia
studentów, którzy aktywnie korzystają z tego narzędzia.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU
SKUTECZNOŚCI EDUKACYJNEJ (EFFICACY STUDY)
Wszystkie z załączonych tu badań skuteczności edukacyjnej (efficacy study) powstały dzięki współpracy z nauczycielami, którzy chcieli sprawdzić wpływ naszych produktów
(MyEnglishLab i Our Discovery Island) na wyniki uczniów.

Dla kogo:

Czas:

Zaangażowanie:

‡ Nauczyciel, metodyk, właściciel prywatnej szkoły
językowej, koordynator studiów, dyrektor,
wykładowca – każdy, kto decyduje o wyborze i/lub
używa rozwiązań Pearson przez co najmniej jeden
semestr (optymalnie: dwa/ trzy semestry),

Badania jakościowe trwają zaledwie jeden semestr.
Badania ilościowe zazwyczaj zajmują około dwóch
semestrów. Mogą trwać krócej (np. jeden semestr)
jeśli nauczyciel dysponuje danymi z poprzednich lat.

Zaangażowanie ogranicza się do 4-5 godzin w ciągu
semestru. Składa się na nie:

‡ Osoba, która wymaga od uczniów używania
technologii, a nie tylko rekomenduje jej używanie,
‡ Osoba zainteresowana nowymi technologiami i ich
wykorzystaniem na zajęciach.

‡ krótka rozmowa telefoniczna na początek semestru,
podczas której rozmawiamy o strukturze badania
oraz o jego celach,
‡ standardowa obserwacja uczniów podczas pracy
w trakcie roku szkolnego,
‡ podsumowująca rozmowa telefoniczna na koniec
semestru.
Ostatnim etapem jest zatwierdzenie raportu
przygotowanego przez Pearson. Po uzyskaniu
Państwa akceptacji będziemy mogli podzielić się
Państwa doświadczeniem z innymi nauczycielami
i przedstawicielami świata edukacji.
Zachęcamy do kontaktu, jeśli chcą Państwo uzyskać
więcej informacji na temat zobowiązania Pearson do
mierzenia skuteczności edukacyjnej naszych rozwiązań
oraz jeśli chcieliby Państwo wziąć udział w badaniach.
e-mail: anna.makowska@pearson.com
tel.: 661 361 008
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DIAGNOZA SZKOLNA PEARSONA
CO OTRZYMUJE NAUCZYCIEL W RAMACH DIAGNOZY SZKOLNEJ

Diagnoza Szkolna Pearsona to innowacyjny system oceniania wiedzy i postępów
ucznia – kompleksowy pakiet diagnostyczny dla szkół podstawowych, gimnazjalnych
oraz ponadgimnazjalnych.
Ważnym elementem systemu diagnozowania jest jego powtarzalność. Tylko
regularne testowanie wiedzy uczniów na początku i końcu roku szkolnego przez
wszystkie lata etapu edukacyjnego daje pełny obraz przyrostu wartości edukacyjnej
i postępów czynionych przez indywidualnych uczniów.
Diagnoza Szkolna Pearsona to też odpowiedź na obowiązek indywidualizacji
nauczania, jaki podstawa programowa nakłada na każdego nauczyciela.

TESTY
Nauczyciel otrzymuje do dyspozycji pakiet testów monitorujących realizację
podstawy programowej oraz stopień przygotowania do egzaminów końcowych
z języka angielskiego i niemieckiego. W pakiecie dostępne są:
‡ testy w wersji A i B,
‡ testy Dobry Start na początek I, II, III i IV etapu edukacyjnego,
‡ testy Po klasie,
 w gimnazjum zgodne z realizowaną podstawą programową - III.0 lub III.1,
 w szkołach ponadgimnazjalnych zgodne z realizowaną podstawą
programową - IV.1 P lub IV.1 R,
‡ próbne egzaminy końcowe: Testy Kompetencji Trzecioklasisty, Testy
Kompetencji Szóstoklasisty, Testy Kompetencji Egzaminacyjnych dla
Gimnazjalistów i Maturzystów (Matura 2015).
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RAPORTY
Nauczyciel wprowadza odpowiedzi z testów do komputera, a następnie, dzięki
raportom generowanym przez system, może porównać wyniki ucznia z wynikami
klasy i populacji.
Dostępne raporty zawierają:
‡ szczegółowe informacje o wynikach uczniów w rozbiciu na poszczególne
umiejętności,
‡ wykaz opanowanych treści nauczania z podstawy programowej,
‡ wykresy ilustrujące rozkład wyników w ujęciu staninowym, kwartylowym
i centylowym podobnym do stosowanego przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną.
Przejrzysta prezentacja wyników uzyskanych przez ucznia to nie tylko doskonałe
narzędzie diagnostyczne, ale również nieoceniona pomoc w komunikacji z rodzicami.
To także cenna wskazówka pomagająca lepiej zaplanować przygotowania do
egzaminu końcowego, który jest formalnym potwierdzeniem opanowania materiału
określonego w podstawie programowej.

KARTY PRACY
Karty pracy to materiał obejmujący poszczególne obszary znajomości języka
(np. słuchanie, pisanie, gramatyka), w których uczeń poradził sobie słabiej. Platforma
dobiera materiał idealnie dostosowany do potrzeb każdego ucznia w oparciu
o uzyskane przez niego wyniki. Dzięki kartom pracy uczniowie mają możliwość
jeszcze raz przećwiczyć struktury, wyrażenia oraz umiejętności, które sprawiają im
problemy. W ramach systemu, dla szkół podstawowych dostępne są również karty
pracy dla uczniów dyslektycznych i zagrożonych dysleksją.

CZY NAUCZYCIELE SKORZYSTALI Z KART PRACY
I CZY SPEŁNIAJĄ ONE ICH OCZEKIWANIA?

Same karty pracy to kawał dobrej roboty.
Ktoś się naprawdę postarał!
Są tak skonstruowane, że mamy najpierw
wymienione punkty, w których mamy braki,
następnie krótką powtórkę i ćwiczenia – rewelacja.
Od razu widać co jeszcze trzeba poprawić.

Tak, zwłaszcza z uczniami,
którzy uzyskali niskie wyniki, czy też
na zajęciach wyrównawczych.
Są dobrze przygotowane.
Karol Waszczyszyn,
Gimnazjum, Ustrzyki Dolne

Iwona Suchanek,
Publiczne Gimnazjum, Węgierska Górka

Karty pracy udostępniłam uczniom;
pracowali przez 3 tygodnie, potem dostali klucz
i zwracali się do mnie z pytaniami.
Małgorzata Chojnacka-Dziak,
LXXXI LO, Warszawa
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ZALETY STOSOWANIA DIAGNOZY SZKOLNEJ
Z PUNKTU WIDZENIA SZKOŁY:

Z PUNKTU WIDZENIA UCZNIA:

Z PUNKTU WIDZENIA RODZICA:

‡ szczegółowa analiza osiągnięć uczniów na każdym
etapie kształcenia i obiektywne porównanie na
tle szkoły i populacji,

‡ pełna,
szczegółowa
informacja
pozwalająca śledzić własne postępy,

zwrotna

‡ systematyczna informacja na temat postępów
ucznia na tle klasy i populacji,

‡ zapoznanie z formatem egzaminów końcowych
dzięki testom próbnym,

‡ wskazanie obszarów, w których uczeń powinien
wykonać dodatkowe ćwiczenia,

‡ rosnąca świadomość stopnia przygotowania do
egzaminów końcowych,

‡ dodatkowy materiał dopasowany do potrzeb
konkretnego ucznia,

‡ rozwijanie obszarów, w których uczeń uzyskał
słabsze wyniki.

‡ możliwość świadomego zaangażowania się
w proces nauczania i w realizację programu
wyrównawczego.

‡ gotowy materiał dodatkowy skorelowany
z wynikami testów – odpowiedź na specjalne
potrzeby edukacyjne poszczególnych uczniów,
‡ rzeczywista indywidualizacja nauczania zgodnie
z założeniami nowej podstawy programowej,
‡ stałe monitorowanie realizacji podstawy
programowej i stopnia przygotowania uczniów
do egzaminów końcowych,
‡ lepsze rezultaty uzyskiwane przez uczniów na
egzaminach końcowych.
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KTÓRE ELEMENTY SYSTEMU SĄ SZCZEGÓLNIE PRZYDATNE
ORAZ CZY NAUCZYCIELE POLECAJĄ DIAGNOZĘ SZKOLNĄ PEARSONA INNYM?
‡ Natychmiastowy raport i źródło planowania
naszej pracy

„Tak, tak, tak – polecam. Same korzyści. Oszczędność czasu na przeliczenia i przemyślenia. Natychmiastowy
raport. Źródło planowania naszej pracy i wiedzy o klasie.”
Sylwia Kamola-Kozak,
ZSO nr 1, Puławy

‡ Same korzyści; ten system pozbawiony jest wad

„Myślę, że jak każde urządzenie – działa idealnie tylko wtedy, gdy wszystko jest na swoim miejscu! Tak jest też
z Diagnozą. Jest idealnym narzędziem w rękach kogoś, kto potrafi wykorzystać ją w całości. Wszystkie elementy są
ważne. A wykorzystanie ich daje nam ogromną wiedzę na temat postępów w nauce naszych uczniów.
Ja polecam Diagnozę Szkolną już od pierwszego napisanego testu! Tutaj możemy mówić tylko o korzyściach. Nie ma
tutaj mowy o wadach – ten system po prostu ich nie ma! No, chyba że ktoś nie potrafi z niego korzystać. Korzyści
są i dla nauczyciela, i dla ucznia – wszystkim zależy na wspaniałych wynikach, a te dostarczają nam informacji o tym,
jak uczymy (dla mnie to jest najważniejsze).”
Iwona Suchanek,
Publiczne Gimnazjum, Węgierska Górka

‡ Szczegółowe raporty dostępne bez wykonywania
„tytanicznej” pracy

„Testy, interaktywne sprawdzanie i – to najważniejsze – szczegółowe raporty.
Poleciłem ją już kilku nauczycielom. Jest to dobre narzędzie, które daje możliwość określenia poziomu wiedzy
i umiejętności uczniów nie zmuszając do wykonywania „tytanicznej” pracy, jaką bez wątpienia byłoby przygotowywanie
i opracowywanie testów samodzielnie. Ponadto możliwość określenia wyników na różne sposoby (w zależności od
potrzeb, dostępne są różne raporty) ma także bardzo istotne znaczenie.”
Maciej Okuniewski,
Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny, Idzbark

‡ Raporty dają pełny obraz postępów poczynionych
przez uczniów

„Bardzo miło zobaczyć, jakie postępy poczynili moi uczniowie. Zaprezentowałam je uczniom, większość była mile
zaskoczona poczynionymi przez siebie postępami.
Porównując wyniki testu przeprowadzonego na początku roku szkolnego z wynikami testu końcowego postęp
jest widoczny, w większości grup w materiale gramatyczno-leksykalnym, ale również w umiejętnościach.
Ucieszył mnie bardzo fakt, że moi uczniowie mają lepsze wyniki od średnich wyników dla populacji.”
Małgorzata Chojnacka-Dziak,
LXXXI LO, Warszawa

‡ Szczegółowy obraz każdej klasy i każdego ucznia

„Zdecydowanie raporty i karty pracy.
Zdecydowanie mogę ją polecić wszystkim nauczycielom. Największym plusem Diagnozy jest szczegółowy obraz
każdej klasy i każdego ucznia. Nauczyciel wie jakie są słabe i mocne strony, i może je porównać z innymi uczniami
populacji. I – co najważniejsze – jest to również diagnoza codziennej pracy nauczyciela.”
Karol Waszczyszyn,
Gimnazjum, Ustrzyki Dolne
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Z JAKIEGO POWODU NAUCZYCIELE ZDECYDOWALI SIĘ NA SKORZYSTANIE
Z DIAGNOZY SZKOLNEJ PEARSONA?
‡ Monitorowanie postępów uczniów w nauce
i szczegółowa analiza

„Pracuję z podręcznikami Pearson w klasach I-III oraz IV-VI. Diagnoza Szkolna Pearsona pozwoliła mi na
monitorowanie postępów moich uczniów w nauce języka angielskiego zarówno w klasach I-III, jak i IV-VI. Diagnoza
jest łatwa do przeprowadzenia, profesjonalnie przygotowana i pozwala na szczegółową analizę wyników.”
Agnieszka Grzesik,
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Zielona Góra

‡ Doskonałe źródło informacji i podstawa
do planowania pracy z klasą

„Po pierwsze, jest to poniekąd obowiązek każdego nauczyciela. Po drugie jest to źródło informacji na temat
umiejętności i stanu wiedzy nowoprzyjętych uczniów. Dzięki temu możemy lepiej zaplanować swoją pracę
w danym oddziale i skupić się na elementach (umiejętnościach) wymagających przećwiczenia i utrwalenia. Dzięki
temu można nadrobić zaległości lub skupić się na mocnych stronach uczniów.
Mimo, iż jest to czynność dość czasochłonna (przy dużej liczbie uczniów), wyniki naszej pracy są zadziwiające.”
Sylwia Kamola-Kozak,
ZSO nr 1, Puławy

‡ Określenie przyrostu wiedzy uczniów

„Zdecydowałem się skorzystać z Diagnozy w celu określenia przyrostu wiedzy uczniów, określenia ich poziomu
po klasie, jak również na początku nauki w klasie pierwszej. Same pozytywy zarówno od strony technicznej, jak
również od strony merytorycznej: testy są dobrze przygotowane, a korzystanie z Diagnozy – łatwe i szybkie.”
Karol Waszczyszyn,
Gimnazjum, Ustrzyki Dolne
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DIAGNOZA SZKOLNA ZOSTAŁA UDOSTĘPNIONA NAUCZYCIELOM
JĘZYKA ANGIELSKIEGO WE WRZEŚNIU 2013 ROKU

W ciągu roku szkolnego w systemie
zarejestrowanych zostało:
‡ ponad 6300 nauczycieli,
‡ ponad 166 tysięcy uczniów,
‡ ponad 18 tysięcy grup.

Niemal 4500 uczniów klas I szkół
podstawowych napisało testy na
początek i koniec roku szkolnego,
uzyskując wyniki średnie na
poziomie:
‡ 67% w teście Dobry start,

Uczniowie klasy I gimnazjum
piszący test gramatycznoleksykalny uzyskali średnie
wyniki na poziomie:

‡ 74% na koniec klasy I.

‡ 42% w teście Dobry start,

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
w testach umiejętności uzyskali
średnie wyniki na poziomie:

‡ 49% w teście na koniec klasy I.

‡ 48% w teście Dobry start,
‡ 57% w teście po klasie I.
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JAKICH INFORMACJI DOSTARCZA DIAGNOZA SZKOLNA
PEARSONA?
ANALIZY
Przeanalizujmy kilka przykładowych raportów, do których dostęp mają nauczyciele.

Analiza średnich wyników
Poniższy wykres obrazuje uzyskane przez klasę wyniki
w porównaniu z wynikami populacji. Nauczyciel w tej
klasie przeprowadził 4 testy i w przypadku tych testów
widzi, jak klasa wypada na tle populacji.
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Widzi również, jak klasa plasuje się na skali centylowej
w przypadku każdego z testów.

Analiza wyników pokazuje, że we wszystkich 4 testach
klasa uzyskała wyniki lepsze od wyników populacji –
szczególnie w teście gramatyczno-leksykalnym na
koniec klasy I, w którym uczniowie uzyskali wynik o 10
punktów procentowych wyższy od wyniku uzyskanego
przez populację. Potwierdzeniem tego wysokiego
wyniku jest zielony prostokąt na skali centylowej
wskazujący 83. centyl.

Analiza obszarów nauczania
Zagłębiając się w analizy, nauczyciel może szczegółowo przyjrzeć się poszczególnym obszarom.
Każdemu obszarowi poświęcony jest osobny wykres porównujący wyniki testów danej klasy z wynikami populacji.
Czytanie jest sprawdzane w teście umiejętności i na początku roku szkolnego uczniowie z tej klasy uzyskali wynik
niemal identyczny jak populacja – 43% (populacja 42%), jednak w teście na koniec I klasy uzyskali wynik o 10
punktów procentowych wyższy od wyniku dla populacji, plasując się tym samym w wysokim, 90. centylu.
Analizując wyniki uzyskane przez poszczególnych uczniów na początku roku szkolnego nauczyciel zasugerował
skorzystanie z KART PRACY tym uczniom, którzy wypadli najsłabiej w analizowanym obszarze. Dodatkowo, w
trakcie roku szkolnego nauczyciel poświęcił sporo czasu na przećwiczenie materiału z obszaru „czytanie.” Wyniki
uzyskane na koniec klasy I nauczyciel może prezentować z dumą.
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Analiza obszarów nauczania
Analiza znajomości funkcji językowych dla tej klasy pokazuje, że w obu testach klasa uzyskała wyniki zdecydowanie
wyższe od wyników populacji. W przypadku testu na początku roku szkolnego wynik klasy był wyższy o 12
punktów procentowych, a w teście przeprowadzonym na koniec klasy – o 13 punktów procentowych od wyniku
uzyskanego przez populację.
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Analiza porównawcza klas
Jeśli nauczyciel przeprowadził testy w ramach Diagnozy Szkolnej w kilku klasach na
tym samym poziomie, może porównać swoje klasy generując wykresy porównawcze
wybranych klas.
Przykładem takiej analizy będzie wykres porównujący wyniki osiągnięte przez dwie
różne klasy pierwsze, w których nauczyciel przeprowadził testy.

Choć obie klasy napisały test lepiej niż średnio populacja, wynik uzyskany przez klasę
Ia w analizowanym teście gramatyczno-leksykalnym jest o wiele wyższy od wyniku
uzyskanego przez klasę Ib.

Z kolei w teście umiejętności wyniki uzyskane przez obie klasy są podobne: klasy
uzyskały dobre wyniki i plasują się w 83 i 90 centylu.
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WSKAZÓWKI DLA POCZĄTKUJACYCH UŻYTKOWNIKÓW
DIAGNOZY SZKOLNEJ
‡ Obejrzyj filmy szkoleniowe

Zapraszamy do obejrzenia serii filmów szkoleniowych poświęconych diagnozie szkolnej, przygotowanych pod
nadzorem merytorycznym prof. dr hab. Hanny Komorowskiej-Janowskiej.
diagnoza.pearson.pl

‡ Jeśli masz pytanie, zadzwoń na infolinię

Zapraszamy do skorzystania z infolinii, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.
Numer infolinii: 800 12 00 76.

‡ Nie ma powodu do niepokoju, jeśli na teście
końcowym pojawia się słownictwo czy struktury,
których nie było w podręczniku

Staraliśmy się, żeby testy były zgodne z sylabusami najbardziej popularnych podręczników na rynku, zarówno
jeśli chodzi o sylabus gramatyczny, jak i leksykalny. Diagnoza nie jest jednak testem „do podręcznika”. Żaden
podręcznik nie był podstawą jej przygotowania. Diagnoza bierze pod uwagę wymogi podstawy programowej
w zakresie umiejętności, gramatyki i słownictwa. Może się jednak zdarzyć, że akurat w Państwa podręczniku danej
partii leksyki czy struktury jeszcze nie było. Jest to zupełnie naturalne i uzasadnione. Podobnie na egzaminie może
się przecież zdarzyć, że pojawi się słowo czy wyrażenie, którego dany uczeń akurat nie napotkał w podręczniku.
Dlatego Diagnoza nigdy nie powinna być stosowana do oceniania.
Może się również zdarzyć, że nauczyciel przeprowadzi test wcześniej, kiedy jeszcze nie zrealizował całego
materiału z danego poziomu. Wtedy również uczeń może napotkać strukturę czy czas gramatyczny, którego
jeszcze nie zna. Trzeba o tym pamiętać przy końcoworocznej diagnozie.

‡ Przestrzegaj terminów przeprowadzania testów
i ich przesyłania na serwer populacji

Podobnie jak inne zewnętrzne egzaminy, testy w ramach Diagnozy Szkolnej powinny być przeprowadzone
w jednakowym terminie dla wszystkich uczniów. To uczy dyscypliny i pozwala na rzetelne porównanie wyników
uczniów z wynikami populacji.
Kolejny ważny aspekt to umożliwienie nauczycielom skorzystania z dostępnych w systemie analiz. Chcemy, aby
nauczyciele mogli w możliwie najkrótszym czasie od przeprowadzenia testów z nich skorzystać i wyciągać wnioski
do dalszej pracy z uczniami czy klasami. Analizy porównawcze z populacją (dostępne dla tych nauczycieli, którzy
wyślą wyniki swoich grup na serwer populacji) są możliwe dopiero po zamknięciu możliwości przesyłania wyników
na serwer. W innym wypadku populacja nie byłaby stała, a jej wyniki przy generowaniu kolejnych raportów
mogłyby od siebie odbiegać.

‡ Nie zniechęcaj się wprowadzaniem wyników
– obsługa Diagnozy jest prosta
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„Program sam sprawdza zadania zamknięte, wylicza procenty i kwartyle. Natychmiast znamy słabe i mocne strony
oddziału i widzimy jak różnią się one między sobą. Stąd wiemy, że lekcje w klasach na tym samym poziomie nie
powinny przebiegać tak samo, a czas poświęcony na różne sprawności językowe różnić się. Wiemy, jak wygląda
realizacja podstawy programowej i które jej zagadnienia sprawiają najwięcej problemów. Dostajemy podpowiedź,
jakich ćwiczeń powinniśmy stosować więcej. Diagnoza jest również informacją dla szkoły, jak wypada ona na tle
innych placówek.”
Sylwia Kamola-Kozak, ZSO nr 1, Puławy

‡ Sprawdzaj dokładnie skrzynkę pocztową

O terminach testów oraz ich symbolach na platformie informujemy wszystkich nauczycieli emailowo.
Zapoznanie się z treścią naszych komunikatów pomoże uniknąć błędnego wpisania wyników czy pobrania
niewłaściwego testu.

‡ Korzystaj z kart pracy

„Skorzystałam z kart pracy – uważam je za absolutnie pomocne źródło dodatkowych ćwiczeń dla obszarów,
w których wystąpiły trudności. Karty pracy zdecydowanie spełniły moje oczekiwania.”
Agnieszka Grzesik,
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Zielona Góra

‡ Porównuj wyniki testów na start i po klasie
oraz rezultaty swojej klasy z populacją

„Wyniki z testu „Na start” oraz wyniki z testu „Po klasie” wykorzystałam do analizy porównawczej, która dała mi
obraz postępów moich uczniów w trakcie roku nauki języka angielskiego.
Przeprowadziłam analizę porównująca wyniki testu „Na start” z wynikami testu na koniec klasy. Postęp uczniów
klas I-III jest widoczny we wszystkich obszarach natomiast w klasach IV-VI największy postęp zauważalny jest
w 2 obszarach: słuchanie oraz czytanie. Obszary, w których postęp nie jest widoczny lub jest nieznaczny to
funkcję językowe.
Skorzystałam też z raportów porównujących wyniki moich uczniów z populacją. Moi uczniowie uzyskali wyższe
wyniki w porównaniu z populacją we wszystkich obszarach, co stanowi dla mnie potwierdzenie skuteczności
stosowanych przeze mnie metod i technik nauczania oraz potwierdza odpowiedni dobór materiałów
dydaktycznych (podręczniki, ćwiczenia Pearson).”
Agnieszka Grzesik,
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Zielona Góra
„Lubię śledzić postępy moich uczniów. Diagnoza Szkolna Pearson daje taką możliwość. Dobrze jest znać wyniki
uczniów jeszcze przed egzaminem. Można wiele jeszcze zrobić dla ucznia, gdy wiemy co komu nie wyszło.
Jest to najwspanialsze narzędzie pracy, jakie miałam do tej pory w ręce. A uczę już lat 16! Fantastyczne
połączenie pracy nauczyciela z nowoczesną technologią, bo z pewnością z taką mamy tutaj do czynienia. Wyniki
jakie otrzymujemy są sprawdzane pod różnym kątem, co daje nam szerokie możliwości różnych spekulacji.
Niesamowite, jakie efekty można osiągnąć regularnie korzystając z Diagnozy Szkolnej Pearson.”
Iwona Suchanek,
Publiczne Gimnazjum, Węgierska Górka

29

‡ Motywuj uczniów!

„Dzięki wynikom wiem dokładnie, nad czym mam pracować z uczniami, jakie są ich słabe strony. Jest to pomocne
nie tylko dla mnie, ale również dla uczniów, jak ich rodziców. Każdy uczeń wie, co już opanował i na co musi
zwrócić szczególną uwagę w pracy na lekcji i w domu.
Wyniki uzyskane przez uczniów na początku i na koniec roku szkolnego są przez mnie porównywane. Progres
następuje najczęściej w zadaniach z umiejętności językowych. Do rozwijania najczęściej jest aspekt gramatyki
i stosowanie jej w zadaniach. Dla mnie oznacza to, że muszę poświęcić więcej czasu na lekcji, aby rozwijać ten
aspekt języka.”
Karol Waszczyszyn,
Gimnazjum, Ustrzyki Dolne
„Każdemu zainteresowanemu uczniowi wydrukowałam karty pracy, wskazałam pola, w których są widoczne
ubytki, nad którymi trzeba było popracować intensywniej – taki test otworzył oczy niektórym uczniom na początku
roku szkolnego i zadowolił na końcu, kiedy, porównując wyniki, uczeń mógł wyraźnie zauważyć poprawę!
Iwona Suchanek,
Publiczne Gimnazjum, Węgierska Górka
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MyEnglishLab

Diagnoza szkolna Pearsona

Innowacyjne rozwiązanie online zapewniające motywujący materiał do samodzielnej nauki uczniom,
a nauczycielowi narzędzie do systematycznego monitoringu ich wyników.

Innowacyjny system oceniania wiedzy, umiejętności i postępów uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych
oraz ponadgimnazjalnych, a także określenie stopnia ich przygotowania do egzaminów końcowych.

Wysoka satysfakcja, wymierne korzyści

Wysoka ocena, wymierne korzyści

90% nauczycieli bierze pod uwagę oceny z dziennika MyEnglishLab
przy ocenie semestralnej i końcowej.
80% nauczycieli poleciłoby MyEnglishLab kolegom i koleżankom,
ponieważ są zadowoleni z korzystania z programu.

W ciągu pół roku od momentu udostępnienia platformy:
 ponad 2200 nauczycieli języka angielskiego
przeprowadziło test na początek roku szkolnego
 na serwer populacji wpłynęły wyniki niemal
100 tysięcy uczniów

WIĘKSZE ZAANGAŻOWANIE ‡ ‡ ‡

60%

60% nauczycieli twierdzi, że łatwiej im wyegzekwować pracę
domową online niż w papierowych zeszytach ćwiczeń

2,200

nauczycieli

100,000
uczniów

84% nauczycieli ocenia system Diagnoza szkolna Pearsona jako bardzo dobry lub dobry
94% nauczycieli wprowadziło wyniki testów do systemu i przesłało je na serwer
populacji, dzięki czemu mogli porównać wyniki swoich uczniów z wynikami populacji

WYŻSZA MOTYWACJA ‡ ‡ ‡

70%

ponad 70% nauczycieli uważa za użyteczne informacje
o postępach uczniów z dziennika MyEnglishLab

średnia korzystających z MyEnglishLab
EGZAMIN
GIMNAZJALNY

Uczniowie korzystający
z MyEnglishLab uzyskali w 2013 r.
wyższe wyniki na egzaminach
końcowych od średniej krajowej.

75%

63%

średnia ogólnopolska
50

EGZAMIN

68%

średnia ogólnopolska

60

70

57% nauczycieli chce poznać poziom zaawansowania
znajomości języka angielskiego swoich uczniów
NAUCZYCIELE MÓWIĄ, że skorzystali z testów również, aby:
 przekazać informację o postępach ucznia rodzicom
 zdiagnozować mocne i słabe strony każdej z grup oraz zidentyfikować obszary do doskonalenia
 wykorzystać wyniki do dokumentacji szkolnej

89%

średnia korzystających z MyEnglishLab
EGZAMIN
MATURALNY

40

57% nauczycieli chce zbadać postęp uczniów w ciągu
roku szkolnego

ŚWIADOMOŚĆ POSTĘPU ‡ ‡ ‡

LEPSZE WYNIKI ‡ ‡ ‡
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CELE przeprowadzania TESTÓW

według ponad 70% nauczycieli oceny, które uczniowie dostają
od razu po wykonaniu zadań, są dla nich bardziej motywujące

80

90

100

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU ‡ ‡ ‡
blisko 90% nauczycieli potwierdza, że dzięki MyEnglishLab sprawdzanie prac domowych
zajmuje im mniej czasu, a ponad 80% zauważyło, że odkąd wprowadzili MyEnglishLab
mają więcej czasu na doskonalenie sprawności komunikacyjnych podczas lekcji

Badanie online przeprowadzono wśród użytkowników www.MyEnglishLab.pl w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

ODPOWIEDNIE I RZETELNE TESTY
Średnio nauczyciel przeprowadził testy z dwoma klasami. Zdaniem nauczycieli:
96%
testy zawierają wszystkie elementy, które powinny być przetestowane
86%

testy mają odpowiedni poziom trudności

84%

testy mają odpowiednią długość
INDYWIDULIZACJA NAUCZANIA DZIĘKI KARTOM PRACY
Niemal połowa nauczycieli skorzystała z KART PRACY
dla swoich uczniów
78% nauczycieli planuje wykorzystywać karty pracy w przyszłości.

Badanie online przeprowadzone wśród użytkowników Diagnozy Szkolnej.
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