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Bezpłatne materiały do nauki zdalnej - MAC
Edukacja

W odpowiedzi na potrzeby nauczycieli, uczniów i obowiązkową
naukę zdalną wydawnictwo MAC Edukacja przygotowało
bezpłatne zasoby do nauki zdalnej, obejmujące materiały do
wychowania przedszkolnego i edukacji szkolnej.

Podręczniki, ćwiczenia, materiały interaktywne pomocne w nauce zdalnej i jej
codziennej organizacji dostępne są na stronie www.mac.pl/publikacje

Szukając potrzebnej publikacji możecie Państwo skorzystać z podziału na cykle i
klasy. Niezbędny fragment możecie Państwo udostępnić bezpośrednio swoim
uczniom, np. za pośrednictwem dziennika elektronicznego, mailem lub
komunikatorem w jednym z serwisów społecznościowych. Zapraszamy do
korzystania!

Zachęcamy również do korzystania z pozostałych, bogatych e-zasobów
przygotowanych przez Zespół MAC, które ułatwią pracę on-line oraz zdobywanie
wiedzy poprzez dostęp do różnorodnych treści i materiałów edukacyjnych, a
zwłaszcza z:

MAC Akademii - w której znaleźć można materiały dydaktyczne. Biblioteka
akademii zawiera programy nauczania, plany wynikowe, rozkłady
materiału, scenariusze lekcji, testy i sprawdziany, karty pracy, publikacje
on-line, prezentacje cyklowe, pliki muzyczne, programy komputerowe i e-
podręczniki. Akademia MAC to nie tylko materiały wspierające warsztat
pracy nauczyciela, ale też źródło inspiracji oraz miejsce zdobywania
dodatkowej wiedzy o świecie  - https://www.mac.pl/akademia

E-konferencji - to nowoczesna i wygodna forma wideospotkań
internetowych przygotowanych specjalnie dla nauczycieli oraz
wychowawców szkół i przedszkoli. To już kilkaset nagrań na różnorodne
tematy - https://www.mac.pl/e-konferencje
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Społeczności @ktywni - dołącz do licznej społeczności nauczycieli i
dyrektorów dzielących się co dzień poradami -
https://www.facebook.com/groups/MacAktywni/

E-wizyt MAC – sprawdź najnowsze oferty wydawnictwa MAC Edukacja –
szybko, wygodnie, z domu, przez Internet! Dzięki e-wizytom dowiesz się o
najnowszych materiałach oraz narzędziach wspierających pracę
nauczyciela wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz
klas 4-8.

e-WIZYTA MAC w Twoim Przedszkolu!    https://youtu.be/tUM50YBMTDU

e-WIZYTA MAC – Ja i moja szkoła na nowo!    https://youtu.be/qQTP_gSN8CY

e-WIZYTA MAC – Gra w kolory!    https://youtu.be/ycBb7_BCE80

e-WIZYTA MAC w klasach 4-8!    https://youtu.be/szvIJwBCaqg

Katalogów z ofertą 2020/2021 – zapoznaj się z naszymi pakietami dla
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Katalogi, oprócz podstawowych
cykli i pakietów, zawierają również ofertę produktów, które usprawnią i
ubogacą codzienną pracę nauczycieli.

Katalog do Wychowania Przedszkolnego:
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/katalog_przedszkol
e/mobile/index.html#p=1

Katalog do Edukacji Wczesnoszkolnej: -
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/katalog_ew/katalo
g_ew.pdf

Materiały dla klas 4-8: https://www.mac.pl/szkola-podstawowa

Informator dla dyrektora: publikacja ta została przygotowana specjalnie dla kadry
zarządzającej placówkami oświatowymi. Dzięki niej dowiesz się o pakietach
przygotowanych przez MAC Edukację, uzupełnisz wiedzę o rozliczaniu dotacji oraz
awansach nauczycieli, a także zapoznasz się z przygotowanymi przez nas
narzędziami usprawniającymi codzienną pracę dyrektorów oraz nauczycieli, a
wszystko to zaprezentowane za pomocą przyjaznego i czytelnego Kalendarium -
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/MAC_%20poradnik%20dyre
ktora.pdf
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