
Pearson Online English

Pełne zanurzenie 
w języku angielskim



Dla kogo został stworzony 
Pearson Online English?

Pearson Online English to wyjątkowa platforma on-line 
do nauki języka angielskiego, która w pełni dostosowuje się 
do potrzeb i możliwości czasowych osób uczących się. 

Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom o udowodnionej 
skuteczności oraz funkcji planowania indywidualnej ścieżki 
rozwoju, pozwala na dokładne określenie ram czasowych 
nauki i oczekiwanych rezultatów. 

Pearson Online English to wszechstronne narzędzie 
stworzone z myślą o organizacjach i ich pracownikach, 
którzy potrzebują niezawodnego i efektywnego sposobu na 
rozwój  umiejętności językowych.

Jest doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich osób 
szukających skutecznej i atrakcyjnej, a przede wszystkim 
zawsze dostępnej formy nauki języka angielskiego. 

Czym jest 
Pearson Online English?

Nowe aktualne materiały 
źródłowe każdego dnia.



Czym jest 
Pearson Online English?

Monitorujące postępy. Dzięki systemowi monitorującemu naukę,  
udziela regularnej informacji zwrotnej o wynikach pracy, 
co nadaje nauce konkretny kierunek i podnosi motywację uczącego się.  

Optymalne kosztowo. Połączenie nauki on-line z pracą z lektorem 
daje możliwość wyboru rozwiązania najlepszego dla organizacji. 

Spersonalizowane. Dopasowane pod względem tematycznym 
i językowym do poziomu, zainteresowań i celu rozwojowego uczących się. 

Skuteczne i sprawdzone. Sposób na codzienną naukę języka 
biznesowego, ogólnego i specjalistycznego na wszystkich 
poziomach zaawansowania.

Mobilne. Dostępne 24/7 na urządzeniach mobilnych umożliwia 
naukę w każdym miejscu i o każdej porze, bez konieczności robienia 
niepotrzebnych przerw.

Elastyczne. Umożliwia naukę języka on-line, w formie zajęć grupowych 
lub indywidualnie, a wszystko pod nadzorem doświadczonego 
nauczyciela – native speakera.

Aktualne i autentyczne. Zawiera bogactwo tekstów i nagrań, 
dobranych do potrzeb rozwojowych uczniów, opartych na artykułach 
i informacjach z takich źródeł, jak np.: 

Co czyni Pearson Online English 
uniwersalnym i wyjątkowym 
rozwiązaniem? 

Nowe aktualne materiały 
źródłowe każdego dnia.



Wykonałam test językowy 
Proficiency Assessment.
Jestem na poziomie 
Intermediate.

Interesują mnie bieżące 
wydarzenia, język biznesu 
– przygotowuję się do zdobycia 
certyfikatu LCCI. 
W pracy potrzebuję również 
języka medycznego. 

Intermediate

Wybrałam zajęcia grupowe. 
W międzyczasie czytam, słucham 

i wykonuję ćwiczenia on-line. 
To przyjemna i prosta forma nauki.  

Dzięki regularnej dawce języka 
oraz mierzeniu postępów  wiem, 

nad czym powinnam się skupić. 

Już wkrótce podejdę do 
egzaminu LCCI. 

Zależy mi na potwierdzeniu 
poziomu znajomości języka. 

Traktuję to jako inwestycję w mój 
rozwój. 

“Pracuję od 4 lat w branży farmaceutycznej. Coraz 
częściej uczestniczę w projektach z zagranicznymi 
partnerami. Poszukuję sposobu na codzienny kontakt 
z angielskim, możliwość nauki w przerwach i w domu. 
Zależy mi na rozwijaniu mówienia, nie zapominając 
o gramatyce i słownictwie.”  

Specjalista w branży
farmaceutycznej



Low Advanced 

Wykonałem test językowy 
Proficiency Assessment.
Jestem na poziomie Low Advanced. 

Interesuje mnie kurs o profilu 
biznesowym.

Pearson Online English 
dobrał interesujące 
materiały i tematy.
Mam wyzwanie! Nigdy 
przedtem nie dostałem takiej 
dawki angielskiego.  

Skorzystałem również 
z indywidualnych zajęć 
z lektorem. Wątpliwości  

językowe zostały rozwiązane. 

Co 3 miesiące wykonuję testy. 
Widzę postępy! To działa! 

“Pracuję w międzynarodowej organizacji od ponad 15 
lat. Na co dzień posługuję się językiem angielskim. Dużo 
podróżuję i nie jestem w stanie uczestniczyć 
w tradycyjnych zajęciach. Potrzebuję odświeżyć wiedzę 
z zakresu języka biznesowego i móc skonsultować 
wybrane zagadnienia z lektorem.”

Dyrektor 
do spraw sprzedaży

Specjalista w branży
farmaceutycznej
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Określenie 
poziomu kursanta – test 
Proficiency Assessment.

Określenie celu 
nauki. 

Określenie obszaru 
zainteresowań 

i tematyki kursu.
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Personalizacja, 
dobór treści i rodzajów 
ćwiczeń zgodnie z potrzebami 
uczącego się.

Po 3 miesiącach 
nauki, test Proficiency 
Assessment mierzący 

postępy w nauce.

Natychmiastowa, 
szczegółowa 

informacja 
o postępach.
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Globalny angielski 
w zasięgu ręki

Pearson Online  English

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami w celu prezentacji i możliwości 
przetestowania rozwiązania. Szczegóły na pearson.pl/dlabiznesu. 
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