
SAS® Curriculum Pathways®

Łączy naukę angielskiego z wiedzą z innych przedmiotów

Przygotowuje do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym

Amerykańska platforma edukacyjna w Twojej szkole

Kilka słów o platformie
SAS oferuje uczniom i nauczycielom szkół średnich bezpłatny dostęp do amerykańskiej platformy edukacyjnej zawierającej mul-
timedialne i interaktywne materiały dydaktyczne z takich przedmiotów, jak: język angielski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, 
geografia, historia oraz język hiszpański. Platforma SAS Curriculum Pathways może być wykorzystywana podczas zajęć lekcyjnych 
i pozalekcyjnych, w procesie kształcenia indywidualnego lub do nauki własnej w domu. Posługując się różnorodnymi technikami 
nauczania, pozwala realizować zadania edukacyjne w sposób interesujący i atrakcyjny dla uczniów, zwiększając ich zaangażowa-
nie. Nie tylko przekazuje wiedzę teoretyczną, ale uczy korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
rozwija umiejętność praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy, zachęca do samodzielnego formułowania wniosków oraz 
doskonali kompetencje językowe.

Co mówią użytkownicy?
„Korzyścią jest niewątpliwe uatrakcyjnienie zajęć – uczniowie traktują to jako wyzwanie  i coś zdecydowanie innego niż tradycyjna 
lekcja. Działa – słuchają i oglądają, nawet jak nie wszystko od razu rozumieją. Oczywiście, że poleciłbym korzystanie z SAS Curricu-
lum Pathways innym nauczycielom historii!” 
Wojciech Bartczak, nauczyciel historii, XXI LO im. H. Kołłątaja w Warszawie

„Korzyści, to przede wszystkim liczne odnośniki do symulacji komputerowych, które w chemii i matematyce mają istotne znacze-
nie dydaktyczne, oraz fragmenty lekcji prowadzonych metodami poszukującymi, w których uczeń może samodzielnie przecho-
dzić przez kolejne etapy, znajdując odpowiedzi na pytania w materiałach dołączonych do lekcji na platformie.” 
Artur Smaga, nauczyciel chemii i matematyki, XXXIII Dwujęzyczne LO im. M. Kopernika w Warszawie

Korzystanie z platformy SAS Curriculum Pathways pomaga naszym uczniom w nauce języka angielskiego poprzez ciekawe 
i interaktywne moduły. Zapoznając uczniów z platformą, zawsze prezentuję im wszystkie zasoby i polecam wybór kilku z nich, 
a następnie wspólnie pokonujemy bariery techniczne i językowe. Jeśli nasza wiedza nie jest wystarczająca, wówczas wspoma-
gamy się słownikami on-line lub prosimy o pomoc nauczyciela języka angielskiego. Platforma SAS bardzo dobrze sprawdza 
się podczas odrabiania prac domowych. Uczniowie lubią korzystać z komputera, bo nie muszą pisać ręcznie i mogą wykonane 
zadania przesłać nauczycielowi w dowolnym momencie.”
Beata Franczuk, nauczycielka chemii i matematyki, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie

Rozwija ciekawość świata i świadomość międzykulturową

Jest bezpłatna 



Dlaczego warto?
Doskonalenie kompetencji językowych
SAS Curriculum Pathways jest platformą edukacyjną opracowaną w Stanach Zjednoczonych, z myślą o amerykańskich 
uczniach. Przekazując wiedzę dziedzinową zakłada płynną znajomość języka angielskiego na poziomie amerykańskiej  szkoły 
średniej, co niesie niepowtarzalną okazję kontaktu z żywym językiem i możliwość uczenia się kluczowych przedmiotów po 
angielsku. 

Korzystanie z nowoczesnych technologii
Platforma SAS Curriculum Pathways zbudowana jest w oparciu o nowoczesne technologie komunikacyjno-informacyjne. 
Wykorzystując dostęp do materiałów źródłowych poprzez Internet, uczy selekcjonowania i przeszukiwania informacji. Stano-
wi zbiór atrakcyjnych w formie zasobów, w tym: narzędzi interaktywnych, modeli, diagramów, map, wirtualnych laboratoriów, 
dokumentów historycznych, materiałów audiowizualnych oraz aplikacji na iOS.

Wzrost zaangażowania w proces nauczania
Atrakcyjna i interaktywna forma przekazu pobudza zainteresowanie tematem i ułatwia koncentrację na nauce. Dzięki struk-
turze oraz sposobowi przekazywania informacji, uczniowie o różnych predyspozycjach mogą łatwiej zrozumieć omawiane 
zagadnienia. Każda lekcja daje możliwość bieżącej oceny pracy ucznia. 

Rozwój samodzielnego myślenia
Platforma SAS zachęca do stawiania hipotez, wyciągania wniosków, a także stosowania zdobytej wiedzy w kontekście bieżą-
cych zagadnień. Proces nauki opiera się na eksperymentowaniu i samodzielnym rozwiązywaniu problemów.

Możliwość pogłębiania zainteresowań
Platforma stanowi dla ucznia znakomity przewodnik w samodzielnym zgłębianiu interesujących go zagadnień. Nadaje się 
do wykorzystania w trakcie pozalekcyjnych kół zainteresowań, jak też do samodzielnej pracy w domu. Dostęp do platformy 
możliwy jest o dowolnej, dogodnej dla ucznia porze. 

Jak się zarejestrować? 
Korzystanie z zasobów platformy wymaga utworzenia konta użytkownika.
Rejestracja przez stronę www.sascurriculumpathways.com jest ogólnodostępna, natomiast nauczyciele, którym potrzebny 
będzie dostęp do kluczy odpowiedzi proszeni są o rejestrację przez formularz na stronie www.saswszkole.pl. 

Informacja o firmie
SAS Institute jest światowym liderem w zakresie analityki biznesowej oraz największym niezależnym dostawcą oprogramowa-
nia Business Intelligence. Z rozwiązań SAS korzysta na świecie ponad 70 000 firm i instytucji w 139 krajach, w tym 91 przed-
siębiorstw z pierwszej setki listy 2013 Fortune Global 500. Firma istnieje od 1976 r. i zatrudnia 13 800 pracowników. W Polsce 
SAS Institute działa od 1992 r. i jest wiodącym dostawcą oprogramowania Business Intelligence. Obecnie firma zatrudnia 
250 osób. Rozwiązania i oprogramowanie SAS adresowane są do wszystkich sektorów gospodarki, m.in. bankowości, ubez-
pieczeń, telekomunikacji, energetyki, farmacji, przemysłu, handlu oraz sektora administracji publicznej. 
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