
 

 

Drodzy Nauczyciele! 

W obliczu epidemii koronawirusa wszyscy – nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, a także my, wydawcy  – 

znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości zdalnego nauczania. 

Pracownicy Macmillan Polska  starają się jak najprędzej dostarczyć  Państwu niezbędnych narzędzi   

i rozwiązań w tej trudnej dla wszystkich sytuacji. Chcemy, aby mogli Państwo: 

– kontynuować proces dydaktyczny w oparciu o nasze podręczniki,  

– realizować podstawę programową,  

– przygotowywać uczniów do  egzaminów.   

 

Jednocześnie, zdając sobie sprawę z wielości form zdalnego nauczania, pracujemy nad ofertą kompletną 

i różnorodną.  Zasób opracowanych przez nas materiałów sukcesywnie się powiększa. Już teraz do 

Państwa dyspozycji są: 

 serwis  anglistaonline.macmillan.pl, gdzie znajdą Państwo w jednym miejscu dostęp do wszystkich 

narzędzi Macmillana przeznaczonych do zdalnego nauczania, czyli: 

o bezpłatne cyfrowe wersje podręczników i zeszytów ćwiczeń,  

o materiały dodatkowe do kursów, 

o informacje o materiałach dydaktycznych, które można wykorzystać w zdalnej pracy                        

z uczniami – m.in. kartach pracy, filmach i aplikacjach,  

o serię praktycznych wideoszkoleń „Jak UCZYĆ online?”,  prowadzonych przez znanych 

trenerów 

 strona www.macmillan.pl/strefa-ucznia z nagraniami  audio do podręczników 

 wszelkie narzędzia cyfrowe, które wymagają kodu aktywacyjnego, czyli: Student’s Practice Kit, 

Teacher’s Resource Center, Navio, Online Workbooks  – teraz dostępne bezpłatnie przez kolejne trzy 

miesiące – po darmowe kody zapraszamy do naszych reprezentantów 

  www.onestopenglish.com, czyli tysiące ćwiczeń, przeznaczonych do pracy zdalnej z uczniami w 

każdym wieku i na różnych poziomach 

 grupy  na portalu Facebook – Teaching Young Learners; Angielski – Egzamin Ósmoklasisty oraz 

Roadmap to Matura 2023  – gdzie nauczyciele wymieniają się pomysłami. 

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez Państwa potrzebom i chcąc jak najbardziej ułatwić Państwu 

pracę – na czas zamknięcia szkół wyrażamy zgodę na: 

 przesyłanie uczniom nagrań audio w razie trudności z korzystaniem z narzędzi online lub 

ograniczonego dostępu do Internetu po ich stronie, 

http://www.macmillan.pl/strefa-ucznia
http://www.onestopenglish.com/


 pobieranie testów dostępnych na stronie www.staffroom.pl  przez zweryfikowanych nauczycieli  

i przerabianie ich na użytek edukacyjny na wersję interaktywną,  

 pokazywanie niewielkich fragmentów naszych publikacji podczas korzystania z narzędzi do 

wideokonferencji (w tym celu polecamy korzystanie z oprogramowania do tablic interaktywnych, 

ponieważ umożliwia ono wyświetlenie poprawnych odpowiedzi), w samodzielnie wykonanych 

filmach zamieszczanych na YouTube oraz w programach telewizyjnych, 

 udostępnianie uczniom drogą mailową materiałów do kopiowania pobranych ze strony 

anglistaonline.macmillan.pl  lub www.staffroom.pl  (z wyłączeniem testów), 

 umieszczanie linków do naszych stron anglistaonline.macmillan.pl  oraz www.macmillan.pl/strefa-

ucznia  na stronach internetowych szkół i gmin, za pomocą których przekazują Państwo uczniom 

informacje o materiałach do nauki zdalnej. 

Nadal obowiązują nas jako wydawcę umowy, które obligują do przestrzegania prawa autorskiego. 

Apelujemy zatem o:  

 nieskanowanie i nierozpowszechnianie materiałów przekraczających 10% objętości naszych 

publikacji, 

 nierozpowszechnianie w sieci nawet niewielkich fragmentów naszych testów i filmów 

(z wyłączeniem linków do filmów dostępnych na kanale YouTube),  

 zapoznanie się z polityką prywatności naszego serwisu, 

 zamieszczanie podpisu „wykorzystano materiały Macmillan Polska”  we wszelkich przypadkach 

dozwolonego użycia naszych publikacji (opisanych powyżej). 

 

Nasz zespół  pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu: 

 z reprezentantami wydawnictwa Macmillan  www.macmillan.pl/reprezentanci 

 w przypadku problemów z technologią, z naszym wsparciem technicznym: 

www.macmillan.pl/kontakt-helpdesk.  
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