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Seminarium online 

Jakość w projektach eTwinning 

 

Pear Deck – dodatek do dysku Google 

Interaktywna prezentacja 

https://www.peardeck.com/googleslides 

 

Pear Deck to dodatek do Prezentacji Google, który pozwala na aktywne włączenie uczniów do pracy 

nad prezentowanymi treściami, wstawianie  do slajdów interaktywnych elementów takich jak: pytania 

otwarte, wielokrotnego wyboru, ankiety, sondaże, a po drugie jest to serwis, za pośrednictwem którego 

następuje interakcja z uczniem, możliwa na żywo, w sali lekcyjnej – za pośrednictwem komputera, 

tabletu, czy też smartfona, bądź też w warunkach domowych, uczeń korzysta wtedy z linku dostępowego 

do interaktywnej prezentacji. Serwis przechowuje i udostępnia nauczycielowi odpowiedzi uczniów. 

Można je oceniać jak zadanie domowe, bądź wyświetlać na żywo w klasie. Aplikacja działa podobnie 

jak Nearpod, chociaż ma mniej interaktywnych zadań do wyboru.  

Podczas realizacji projektu eTwinning możemy z partnerami przeprowadzić wspólną lekcję, czy 

ćwiczenie podczas spotkania online.  

 

Instalacja 

Pear Deck jest dodatkiem do Google Driver, instalujemy go w podobny sposób, jak inne rozszerzenia.  

Po wejściu do Prezentacji Google klikamy na „Dodatki”, następnie „Pobierz dodatki” i wybieramy „Pear 

Deck”, klikamy na ikonę i instalujemy.  

 

 

https://www.peardeck.com/googleslides
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Po zainstalowaniu przechodzimy ponownie do zakładki dodatki, klikamy na nazwę programu i 

wybieramy z listy zainstalowany program.  

 

 

Po prawej stronie pokaże się lista z możliwymi funkcjami dodatku Pear Deck. 
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To panel, w którym będziemy pracowali, dodając poszczególne elementy do naszej interaktywnej 

prezentacji. 

Dodatek oferuje gotowe szablony slajdów, podzielone na grupy:  

1) Początek lekcji  

2) W trakcie lekcji  

3) Na zakończenie zajęć  

4) Szablony „Krytyczne myślenie” 

5) Opcje wstawiania interaktywnych elementów:  

• odpowiedzi tekstowej  

• odpowiedzi wielokrotnego wyboru  

• wstawianie w odpowiedzi liczby  

• link do strony internetowej  

• odpowiedź graficzna  

• przeciąganie prawidłowych elementów 

Jak to działa? 

Ogólnie idea działania aplikacji zakłada, że przygotowujemy prezentację, w której uczniowie będą 

mogli udzielać odpowiedzi na stawiane pytania, wpisywać komentarze, rysować etc. Slajdy możemy 

wstawiać z gotowych szablonów, które proponuje nam aplikacja Pear Deck: 

 

Możemy również stworzyć dowolny slajd, a następnie wstawić skrypt polecenia dla ucznia. 
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Na załączonym przykładzie do slajdu wstawiony został skrypt pozwalający uczniowi na wpisanie tekstu. 

Tekst może być komentarzem do slajdu, odpowiedzią na zadane pytanie, bądź zawierać inne polecenie. 

Możemy je zawrzeć na slajdzie, bądź – jeśli pracujemy na żywo w klasie – zadać ustnie. Skrypt 

pozwalający uczniowi na udzielenie odpowiedzi wyświetli się wyłącznie po kliknięciu opcji: 

 

W prezentacji Google ten slajd jest nieaktywny, widoczny jest tylko pasek na dole strony. 

 

Ale działa tylko w przypadku połączenia i wyświetlenia przygotowanej prezentacji w Pear Deck 

(„Present with Pear Deck”). Prezentację przygotowaną w Prezentacjach Google z dodatkiem Pear Deck 

można wyświetlać, ale interaktywne elementy zadziałają dopiero po połączeniu z usługą Pear Deck.  

Jak to działa? 

1.Przygotuj slajdy w prezentacji Google.  

 

2.Wstaw element interaktywny, wybierając w panelu bocznym dodatku Pear Deck opcję „choice”, w 

sekcji „Ask Students a Question”. 

http://pantikczer.pl/wp-content/uploads/2018/08/2018-08-26_12h47_05.png
http://pantikczer.pl/wp-content/uploads/2018/08/2018-08-25_22h41_44.png
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3. Dodaj pytanie: 

 

W slajdzie pojawił się na dole pasek, informujący że slajd zawiera pytanie wielokrotnego wyboru, 

natomiast uczeń, który będzie oglądał ten slajd, zobaczy go w innej wersji: 

 

 

Po prawej pojawi się interaktywny panel, który pozwoli mu wybrać jedną z odpowiedzi. 
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Po kliknięciu „Answer Question” pojawi się kolejny ekran z zadanymi pytaniami i możliwością 

udzielenia odpowiedzi: 

 

W podobny sposób wstawiamy wszystkie pozostałe elementy interaktywne, przygotowując całą 

prezentację. 
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Co dalej? 

Przygotowanie slajdów zawierających interaktywne dodatki Pear Deck to dopiero początek budowania 

interaktywnej prezentacji Google. Teraz pora na wyświetlenie prezentacji, dodawanie odpowiedzi i ich 

analizę. 

Po przygotowaniu slajdów korzystamy z opcji „Present with Pear Deck”, która widoczna jest w górnej 

części panelu dodatku Pear Deck. 

 

Po zalogowaniu do serwisu PearDeck pojawi się ekran, który zawiera: 

a) adres strony na której zalogują się nasi uczniowie: joinpd.com 

b) kod do prezentacji. W poniższym przykładzie wygenerowany został kod: txdlz 

 

Ekran możemy wyświetlić na monitorze w klasie, bądź podać adres i kod za pośrednictwem platformy, 

którą komunikujemy się z uczniami (Google Classroom, Twinspace), w przypadku jeśli chcemy, by 

uczniowie wypełnili zadanie w domu. 

Po wejściu na stronę joinpd.com i wpisaniu kodu: ... 
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pojawiają się dwie nowe informacje: 

a) w widoku ucznia pojawia się ekran powitalny 

 

Można udzielić odpowiedzi, klikając na odpowiednią dla nastroju ikonkę, bądź ją pominąć („Or skip”) 

b) w widoku nauczyciela pojawia się aktualizacja ekranu, informująca, że pierwszy (i kolejni) uczeń się 

zalogował. 

 

Praca z prezentacją 

Klikamy: 

a) nauczyciel „Start Class”, 

b) uczeń – ikonkę nastroju lub „skip” 

 

Uczniowie widzą na swoich ekranach dokładnie to, co wyświetla im w danej chwili nauczyciel (jeśli 

wybierzemy tryb live).  
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Na kolejnych slajdach uczniowie wypełniają polecenia, wybierając gotowe opcje lub nanoszą 

samodzielnie nowe elementy. Uczniowie mogą również na slajdach wykonywać rysunki lub wpisując 

samodzielnie nowe elementy.  

 

Możemy również zadać klasyczne pytania testowe, wielokrotnego wyboru lub zapytać o cyfrę. Tak jak 

na załączonym przykładzie „Ile widzisz jabłek na obrazku?”. 

 

lub otwarte pytanie: 

 

Odpowiedzi uczniów wyświetlamy na ekranie, korzystając z opcji „Show responses”. W ten sposób 

możemy na bieżąco pokazywać i komentować odpowiedzi uczniów. Kończymy prezentację, wybierając 

„end”: Odpowiedzi udzielane przez uczniów możemy przeglądać na naszym koncie na stronie Pear 

Deck (Zakładka „Sessions”). 

Przewodnik PearDeck w języku angielskim. 

https://www.youtube.com/watch?v=g0ybB6I3kdQ&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=g0ybB6I3kdQ&feature=emb_logo

