Видавництво Пірсон пропонує до Вашої уваги ряд цікавих матеріалів, що
стануть в нагоді як для організації та проведення уроків, так і для саморозвитку
та вдосконалення педагогічної майстерності вчителів англійської мови.
Запрошуємо Вас на Міжнародний сайт Пірсон

Матеріали для уроків англійської мови
Пропонуємо звернути Вашу увагу на сторінку Classroom Resources
міжнародного сайту Пірсон, де ви знайдете розробки уроків для різних рівнів
вікових категорій (Primary, Secondary, Adult) та різної тематики. Сторінка
постійно оновлюється і Ви можете знайти тематичні розробки різного рівня
складності. Завантаження розробок швидке, безкоштовне та не вимагає
реєстрації.

Новий англомовний ресурс для вчителів та учнів

Підвищення кваліфікації вчителя англійської мови
Для професійного розвитку та для ознайомлення з сучасними методичними
теоріями та практичними ідеями, пропонуємо вам відвідати сторінку Hand in
Hand with Teachers, де ви зможете переглянути відео провідних міжнародних
методистів та психологів, які пояснюють як правильно організувати роботу в
класі або працювати з учнями різного рівня підготовленості. До кожного відео
також можливо завантажити короткий підсумок з головними ідеями.

Блог
Блог про новини у світі викладання та вивчення англійської допоможе бути у
курсі останніх тенденцій іншомовної освіти.

Глобальна англійська шкала (ГАШ)
Система дескрипторів іншомовних компетенцій GSE Teacher Toolkit, яка
допомагає вчителю перевірити, чи володіють його учні навичками та вміннями
відповідно до певного рівня ЗЄР (CEFR). Для цього перейшовши за посиланням
потрібно обрати категорію учнів, обрати навички (читання, письмо тощо), на

шкалі виставити рівень ЗЄР та натиснути Search. Нижче вам буде представлено
список навичок, якими має володіти учень.

Підготовка до міжнародних мовних іспитів
Для вчителів, які зацікавлені у підготовці молодших школярів до складання
міжнародних екзаменів Пірсон (Pearson Test of English Young Learners),
пропонуємо завітати на сторінку PTE Young Learners, де ви можете
завантажити екзаменаційні роботи минулих років для додаткового тренування.

А для тих, хто готує підлітків або старших школярів до складання міжнародних
екзаменів Пірсон (Pearson Test of English General), пропонуємо завітати на
сторінку PTE General, де ви можете завантажити екзаменаційні роботи минулих

років для додаткового тренування, а також поради та підказки, як успішно
скласти іспит, та критерії оцінювання тесту.

Тлумачний онлайн словник сучасної англійської мови
Оновлений Тлумачний онлайн словник сучасної англійської мови LDOCE
з можливістю відтворення правильної вимови та прикладами вживання слів у
реченні допоможе вчителям англійської мови успішно освоїти активний мовний
запас.

Український сайт Pearson – місце
зустрічі
українських
вчителів
викладачів англійської мови.
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Розділ Матеріали для вчителів –
зібрання розробок спеціально для вчителів
України: українознавча тематика, тести на
визначення рівня володіння англійською
мовою, тематичні розробки, підготовка до
ЗНО та багато іншого.

Приєднуйтесь до Пірсон-Дінтернал онлайн:
https://www.facebook.com/PearsonPLC.PearsonEnglish
https://www.facebook.com/PearsonUkraine/
https://www.facebook.com/Dinternal.Books/
https://twitter.com/PearsonEnglish

https://www.youtube.com/user/PearsonEnglishVideos/

https://www.linkedin.com/company/pearson-english

