
Cyfrowy poradnik Focus 2nd ed. i High Note 

Niniejszy poradnik zawiera wszystkie informacje i narzędzia niezbędne do prowadzenia skutecznego 

nauczania na odległość. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią poradnika i korzystania z 

rozwiązań cyfrowych dostępnych do kursów Focus 2nd edition i High Note. Dzięki tym narzędziom 

skrócicie Państwo czas spędzony na przygotowanie zajęć online i sprawdzanie prac domowych 

nadesłanych przez uczniów. Niewykluczone, że zdalne nauczanie zostanie wydłużone na kolejny rok 

szkolny. Warto zatem poświęcić kilka godzin, aby dogłębnie poznać platformy i narzędzia cyfrowe i 

dzięki temu ułatwić sobie pracę zdalną w dłuższej perspektywie. Nie taki online straszny, jak go malują! 

Życzymy powodzenia we wdrażaniu się w narzędzia cyfrowe, a w przypadku pytań zapraszamy do 

kontaktu z infolinią Pearson pod numerem telefonu: 22 257 18 10 (w godzinach od 9 do 17).  
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 umożliwia nauczycielowi dostęp do cyfrowej wersji 
komponentów i obudowy metodycznej do kursów Pearson.  

• Dowiedz się więcej o ePanel

• Strona rejestracji

 umożliwia nauczycielowi i uczniowi dostęp do odzwierciedleń 

cyfrowych podręcznika i zeszytu ćwiczeń oraz materiałów audio i video. 

• Dowiedz się więcej o eDesk

• Instrukcja rejestracji dla ucznia

• Instrukcja rejestracji dla nauczyciela

• Strona logowania - zalogujesz się tymi samymi danymi, co w e-Panelu

Online Practice na Pearson English Portal - zestaw dodatkowych 

interaktywnych ćwiczeń, spójnych z treścią kursu, które są sprawdzane 

automatycznie, a nauczyciel może monitorować pracę uczniów.  

• Poznaj Pearson English Portal

• Szczegółowa instrukcja korzystania z Pearson English Porta

• Video instruktaż

o dla nauczyciela

o dla ucznia
o nagranie ze szkolenia

• Przewodnik po Pearson English Portal
o dla nauczyciela
o dla ucznia

Presentation Tool na Pearson English Portal - narzędzie do pracy  z materiałem 
kursowym na tablicy interaktywnej lub komputerze, które umożliwia prezentację 
treści z podręcznika na lekcji online na żywo. Dodatkowo na Pearson English Portal 
nauczyciel ma dostęp do zasobów z materiałami dodatkowymi (Resources), 
a wśród nich m.in. materiały audio i wideo do kursu, prezentacje gramatyczne, 
dyktanda, karty pracy do kopiowania i ćwiczenia na mediację językową. 

• Dowiedz się więcej Możliwości Presentation Tool

• Obejrzyj nagranie ze szkolenia Presentation Tool i Resources szkolenie

https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/katalog/rozwiazania-cyfrowe/epanel/
https://www.pearson.pl/login/zaloz-konto/nauczyciel-wykladowca-dyrketor/
https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/katalog/rozwiazania-cyfrowe/edesk/
https://www.pearson.pl/fileadmin/poland/english/catalogue/Digital_products/Rejestracja_do_eDesku-_student_20.05.14.pdf
https://www.pearson.pl/fileadmin/poland/english/catalogue/Digital_products/Rejestracja_do_eDesku-_nauczyciel_20.05.14.pdf
https://edesk.pearson.pl/Account/Login?ReturnUrl=%2F
https://www.youtube.com/watch?v=N-RRfO0IiLk&feature=emb_logo
http://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_edu_pep_en/#.help_for_teachers
http://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_edu_pep_en/#.video_tutorials
https://mypearsonhelp.com/helpconsole7/kb_stu_pep_en/#.video_tutorials
https://www.youtube.com/watch?v=gnPzy2xnqNI&feature=emb_logo
https://media.pearsoncmg.com/intl/pocr/product-readiness/pep/Guides/Pearson_English_Portal_User_Guide_for_Teachers.html
https://media.pearsoncmg.com/intl/pocr/product-readiness/pep/Guides/Pearson_English_Portal_Quick_Start_Guide_for_Students.html
https://www.youtube.com/watch?v=DqyFC36iEM8
https://www.youtube.com/watch?v=-pJcZ6alny0&feature=emb_logo


Aplikacja do nauki słownictwa dla uczniów z możliwością monitorowania 
postępów przez nauczyciela.  

• Dowiedz się, jak pracować z aplikacją Quizlet 
Quizlet w 3 krokach

• Oficjalne listy słów do wszystkich poziomów kursu:
o Focus 2nd edition – Poziom 1
o Focus 2nd edition - Poziom 2
o Focus 2nd edtion – Poziom 3
o High Note - Poziom 2
o High Note - Poziom 3

Metodyka nauczania online ESAP – najważniejsze informacje o tym, czym lekcja online różni się 
od tradycyjnej lekcji stacjonarnej i z jakich etapów powinna się składać modelowa lekcja zdalna.  

• Dowiedz się, jak zaangażować uczniów w treści lekcyjne, jak wprowadzać nowe zagadnienia,
w jaki sposób ćwiczyć mówienie i jak utrwalać materiał w interaktywny sposób.

Ocenianie w nauczaniu zdalnym – najważniejsze informacje dotyczące monitorowania i oceniania 
postępów uczniów w czasie zamknięcia szkół.  

• Anna Abramczyk, ekspert w zakresie metodyki nauczania języków obcych i prawa

oświatowego, wyjaśnia zasady oceniania w czasie zamknięcia placówek oświatowych.

• Domowa szkoła - źródło niezbędnych informacji na temat prowadzenia nauczania 
na odległość.

• Odwiedź  stronę  Domowa szkoła i poznaj jej zasoby, w tym m.in. polecane sposoby pracy, 
szkolenia i webinaria, a także przydatne linki do poradników i blogów o tematyce związanej 
z nauczaniem online.

Poznaj najważniejsze funkcjonalności platformy Zoom, które ułatwią skuteczne 
prowadzenie zajęć online na żywo. Obejrzyj nagranie  

Poznaj najważniejsze funkcjonalności platformy Teams, które ułatwią 
skuteczne prowadzenie zajęć online na żywo. Obejrzyj nagranie 

https://www.pearson.pl/fileadmin/poland/Quizlet_w_3_krokach.pdf
https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/focus-2nd-edition-poziom-1/sets
https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/focus-2nd-edition-poziom-2/sets
https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/focus-2nd-edition-poziom-3/sets
https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/high-note-poziom-2/sets
https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/high-note-poziom-3/sets
https://www.pearson.pl/esap/
https://www.pearson.pl/fileadmin/poland/english/CO_Z_OCENIANIEM_Ekspert_Anna_Abramczyk_odpowiada.pdf
https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-szkola/
https://www.pearson.pl/digi/
https://www.pearson.pl/digi/


Poradniki i tutoriale dla platform edukacji zdalnej: 

• Zdalna edukacja z Microsoft Office

• Zdalna edukacja Google

• Zoom Meetings for Education

• Zoom Video Tutorials

• Zdalna edukacja z ClickMeeting

https://support.office.com/pl-pl/article/zdalna-edukacja-w-us%C5%82udze-office-365-education-f651ccae-7b65-478b-8366-51bb884025c4
https://teachfromhome.google/intl/pl/
https://livetraining.zoom.us/rec/play/up0kI7uhqzI3GdDGtgSDUfF8W46-ePmsgyIWq_QMxEaxBnlVMAWvN7IWNOd-zZfZbOz7n_Dq4uq4-Ejq?continueMode=true
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/206618765-Zoom-Video-Tutorials
https://knowledge.clickmeeting.com/pl/video/edukacja-on-line-przez-clickmeeting/



