NAUKA ZDALNA Z SUPER HEROES I SUPER POWERS
NAJNOWSZE OPROGRAMOWANIE DO TABLIC MULTIMEDIALNYCH
1. Cały materiał z podręcznika, zeszytu ćwiczeń i materiałów dodatkowych w 1
miejscu.
Anglista pracuje na jednym pliku (aplikacji) i swobodnie przechodzi pomiędzy stronami
podręcznika, zeszytu ćwiczeń i pozostałych zadań dodatkowych. Dzięki temu lekcja przebiega
sprawnie, a nauczyciel oszczędza czas. Dodatkowo, dla urozmaicenia zajęć, można
wykorzystywać wersje karoke piosenek i śpiewać razem z uczniami, a link do kanału You tube
z piosenkami można ‘przypiąć’ do komunikatora.
2. Proste udostepnienie ekranu aplikacji ONEBOOK przy pomocy głównych
komunikatorów (m.in. MS Teams, Zoom, Google Classroom).
Uczniowie rozwiązują zadania w czasie rzeczywistym (tak jak w klasie przy tablicy). Układ
ekranu aplikacji odpowiada układowi rozkładówek podręcznika i ćwiczeń. Dzięki temu nauka
zdalna upodabnia się do pracy z książką podczas zajęć w szkole, a nauczyciel i uczeń skupiają
się na merytorycznej, a nie technicznej, stronie nauki na odległość.
3. Możliwość omawiania praca domowych.
Aplikacja ONEBOOK zawiera prawie 400 interaktywnych ćwiczeń. Podczas lekcji zdalnej
nauczyciel może odtworzyć zadanie domowe na ekranie i omówić je z uczniami. Przyspiesza
to skuteczną analizę prac domowych.
4. Opcje tworzenie oddzielnych wersji oprogramowania dla każdej klasy i robienia
notatek w samej aplikacji.
Obie funkcje pozwalają angliście bardzo sprawnie zorganizować naukę zdalną i oszczędzają
dużo czasu, który normalnie poświęca na ewidencję zajęć prowadzonych z różnymi klasami.
5. Ćwiczenia na telefon do pobrania z ekranu za pomocą kodów QR (klasa 4 i 7).
Tego typu zadania angażują uczniów podczas lekcji lub pozwalają ćwiczyć wybrane
zagadnienia w domu (kody QR również w papierowym zeszycie ćwiczeń).
6. Możliwość wykorzystania kart obrazkowych i wyrazowych (klasa 1).
Nauczyciel, w aplikacji ONEBOOK, może korzystać z ponad 200 kart obrazkowych,
wyrazowych i przedstawiających historyjki. W przypadku młodszych dzieci znacznie
ułatwia to angliście prezentację i omawianie materiału.
Więcej…

POZOSTAŁE ROZWIĄZANIA NOWEJ ERY
1. Nowa Era udostępnia PDFy ćwiczeń i pokazuje, w jaki sposób, przy wykorzystaniu
bezpłatnych narzędzi, nadpisywać odpowiedzi. Pracujemy nad kolejnymi
rozwiązaniami, które jeszcze bardziej ułatwią przekazywanie materiałów pomiędzy
nauczycielami i uczniami. Więcej…
2. Do dyspozycji anglistów jest Generator Testów (klasy 4-8), dzięki któremu można
szybko przygotować unikalny test i wysłać uczniom. Od jesieni 2020 będą
prowadzone próby wersji online, która zostanie wprowadzona w 2021 roku. Więcej…
3. Zadania bezpośrednio skorelowane z rozdziałami kursu znajda się w popularnych
aplikacjach edukacyjnych m.in. Quizizz, Quizlet. Do serii Explorer dodatkowe
ćwiczenia już są umieszczone w E-xplorer Tool Kit.
4. Od września wszyscy uczniowie i nauczyciele korzystający z tytułów Nowej Ery będą
mieć dostęp do elektronicznych odzwierciedleni podręczników, co ułatwi ewentualną
zdalną naukę. Więcej…

