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Wstęp 
 

 
 

Technologia zmienia sposób  w jaki działa nasze społeczeństwo. Nowe metody  zmieniają rolę 

nauczyciela czyniąc go bardziej doradcą  i trenerem, koncentrującym  się na indywidualnych 

potrzebach uczniów, ich aktywności, interakcji i upodmiotowieniu. Niemniej jednak, napięte 

harmonogramy  i  brak  czasu  na  dodatkowe  przygotowanie  –  bardziej   może   niż  brak 

materiałów czy narzędzi – w połączeniu z pilną potrzebą  zwiększania kompetencji  cyfrowych, 

stanowią realne bariery dla adaptacji  i 

modyfikacji programów  nauczania. 

 
Celem tego przewodnika jest 

zwiększenie efektywności pracy 

nauczyciela. Projekt MallGuide dla 

nauczycieli języków pomaga  w 

przygotowaniu się do zajęć oraz 

modyfikacji   programów 

szkoleniowych  oferując: 

 

-           Zbiór ponad  100 bezpłatnych 

narzędzi online, skatalogowanych 

zgodnie  z kryteriami  ważnymi  z 

punktu widzenia nauczyciela (język, 

poziom, zagadnienia  gramatyczne, 

umiejętności językowe.) 

 

- Szereg   wskazówek   i  przewodników   wspierających      nauczycieli   i  trenerów    w 

wykorzystaniu  narzędzi   ICT   do  nauki  lub  zwiększania  swoich  umiejętności   w  zakresie 

kompetencji cyfrowych oraz efektywnego korzystania z innowacyjnych metod nauczania. 

 

W ramach projektu opracowaliśmy i zgromadziliśmy: 
 

-     Wskazówki dydaktyczne, w tym plany lekcji 

-     Wskazówki techniczne 

-     Wytyczne dotyczące wdrażania 

-     Wytyczne dotyczące rozwijania 
 

-           Słownik najistotniejszych pojęć w odniesieniu do materiałów cyfrowych. 

 
Pomysł na projekt Mall Guide dla nauczycieli języków, powstał  kiedy zaangażowani  w niego 

partnerzy pracowali nad wcześniejszymi projektami związanymi z materiałami cyfrowymi i ich 

wykorzystaniem w klasie. Uświadomiliśmy sobie, że pomimo  ogromnej  ilości i zróżnicowania 

dostępnych materiałów  OER, liczba nauczycieli i organizacji wykorzystujących ich potencjał 

był ograniczona.  W wyniku wspólnej  analizy danych, odkryliśmy, że istnieje  poważna  luka 

pomiędzy  dostępnością  narzędzi  i materiałów  a  możliwością  ich  wykorzystania  w  klasie. 

Skoncentrowaliśmy  się również  na  potrzebach nauczycieli. Głównym celem  projektu  Mall 

Guide jest więc wypełnienie tej luki.
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Projekt  Mall  Guide  for  Language   Trainers   został  sfinansowany   z  programu   Erasmus+ 

i umożliwił, pięciu krajom partnerskim, dokonanie  analizy, testowanie i pracę nad ponad  10 

ponad   setką   istniejących   narzędzi   cyfrowych,  polegająca   na   ich  analizie,  porównaniu i 

podsumowaniu,   w   celu   stworzenia   jasnych   wytycznych   i  instrukcji,   które   pozwolą 

nauczycielom języków na zwiększenie umiejętności cyfrowych i wykorzystanie innowacyjnych 

metod nauczania języków. 

 

Przewodnik ten obejmuje  wszystkie istniejące i nowe narzędzia oraz wytyczne odnośnie  ich 

wykorzystania. Prezentuje strukturę pracy, działania podjęte  w projekcie, napotkane wyzwania 

oraz główne  wnioski do dalszej pracy. Przewodnik podsumowuje rezultaty  i doświadczenia 

z realizacji projektu MALL GUIDE FOR LANGUAGE TRAINERS i ma na celu trenerów, nauczycieli 

języków oraz organizacje szkoleniowe do wykorzystywania i rozwijania nowych technik 

nauczania.   Poszczególne   sekcje  Przewodnika   są  powiązane   z  określonymi  narzędziami i 

wytycznymi zebranymi w trakcie realizacji projektu, zapraszając nauczycieli do zapoznania się z 

nimi i wykorzystania ich podczas swoich zajęć.



3  

 

 

 
 

Contents 
 

 
 

Wstęp ..............................................................................................................................................................1 

 
Proces powstawania  rezultatów (przegląd) ......................................................................................4 

 
Proces powstawania  rezultatów (szczegóły) ................................................................................... .5 

 
Katalog online składający się z najefektywniejszych cyfrowych narządzi nauki w krajach 

partnerskich - IO1........................................................................................................................................6 

 

Raport dydaktyczny dotyczący narzędzi zebranych w katalogu online – IO2......................8 

 
Raport techniczny dotyczący narzędzi zebranych w katalogu online – IO3 ...................... 11 

 
5 przykładów wykorzystania wybranych narzędzi w nauczaniu języków – IO4 ............... 14 

 
Nowe aplikacje MALL do nauczania języków – IO6.....................................................................  18 

 
Linki i referencje ....................................................................................................................................... 21 

 
Niemcy ......................................................................................................................................................... 21 

 
Grecja ........................................................................................................................................................... 22 

 
Bułgaria........................................................................................................................................................ 23 

 
Polska ...........................................................................................................................................................  25 

 
Wielka Brytania ......................................................................................................................................... 26 

 
Wnioski ........................................................................................................................................................ 29 

 
Glosariusz.................................................................................................................................................... 30 

 

 

 
 
 
 
 
 
Publikacja ta dostępna jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe. Aby zobaczyć 
kopię tej licencji wejdź na http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ lub wyślij list do Creative Commons, na 
adres 1866, Mountain View, CA 94042, USA.   



4  

 

 

Proces powstawania rezultatów (przegląd) 
Poniższa infografika pokazuje proces i kolejne etapy powstawania  rezultatów pracy 

intelektualne  w projekcie Mall Guide. 
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Proces powstawania rezultatów (szczegóły) 
 
 
 

Poniżej  prezentujemy,   w  większych  szczegółach,   każdy  z  rezultatów   projektu,   łącznie 

z szerszym  opisem  fazy badań,  procesu  rozwoju,  testowania oraz  wniosków.  Każdy z  tu 

wymienionych rezultatów pracy intelektualnej  powstał dzięki współpracy i udziale wszystkich 

partnerów projektu MallGuide, oraz aktywnemu  zaangażowaniu nauczycieli języków, którego 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

efektywność  była  efektem  odpowiedniego  zaplanowania   procesu  ewaluacji  i testowania 

rezultatów  projektu  przez  grupę  docelową,  czyli nauczycieli  i trenerów   języków  obcych. 

Wszystko to,  pozwoliło  nam  na  opracowanie   rezultatów   i  produktów   odpowiadających 

potrzebom  nauczycieli/trenerów   języków,  którzy   czują   potrzebę  zbogacenia    swojego 

warsztatu pracy i chcą efektywnie wykorzystać nowe narzędzia MALL w nauczaniu.
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Katalog online składający się z najefektywniejszych cyfrowych 

narządzi nauki w krajach partnerskich - IO1 
 

 
 

 
 

 
 
 

Etap badań 

 
Rodzaj badań przeprowadzonych w ramach tego rezultatu 

 
Badania zostały przeprowadzone w celu wyszukania dostępnych, bezpłatnych  narzędzi online, 

jak również dla ustalenia co te narzędzia mają do zaoferowania  nauczycielom/trenerom i jak 

mogą zwiększyć efektywność i atrakcyjność zajęć. 5 partnerów projektu przyjrzało się temu co 

oferują wybrane narzędzia, czyli ilość dostępnych języków, rodzaj ćwiczeń, czy gry, materiały 

audio i wideo, które oferują, mogą być efektywnie wykorzystane w klasie. Partnerzy sprawdzili 

również  jaki poziom  znajomości  języka oraz  jakie umiejętności  cyfrowe, potrzebne są  do 

korzystania z danego  narzędzia. 

 

Źródła badań 

 
Jako  narzędzie   badań   wykorzystywaliśmy  głównie   Internet.  Powszechnie   wiadomo,  że 

większość dostępnych materiałów  jest w formie cyfrowej i można  je odnaleźć  za pomocą 

wyszukiwarek internetowych lub mediów społecznościowych. 

 

Główne bariery i utrudnienia napotkane na etapie badań 
 

 

Główne bariery i utrudnienia  napotkane na  etapie  badań  to  podobne wyniki znajdowane 

przez wszystkich partnerów,  co oznaczało, że na koniec badań  trzeba było zweryfikować listę, 

ponieważ  niektórzy partnerzy  wybrali takie same  narzędzia. Niektóre z narzędzi  oferowały 

bezpłatne ćwiczenia, materiały audio/wideo  czy kwizy, były jednak  i takie gdzie  dostęp  do 

materiałów jest ograniczony, co oznacza, że nauczyciel musi się zarejestrować. 

 

Proces tworzenia narzędzi 

 
W tej sekcji omówimy  proces  tworzenia  narzędzi, opisując  metody  do  tego  wykorzystane. 

Przed  rozpoczęciem   prac  nad  pierwszym  rezultatem   partnerzy   dokonali  podziału  zadań 

i wybrali metodę badań.  Ustaliliśmy również  najważniejsze  elementy  wspólne  wybranych 

narzędzi,  czyli w  jaki sposób   dane  narzędzie  pomaga   w  pracy  nauczyciela,  czy zawiera 

materiały  wideo,  kwizy, ćwiczenia oraz wymagany  poziom  znajomości  języka. Ustalono,  że
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każdy  z partnerów   wyszuka  20  narzędzi,  tak  aby  w  sumie  uzyskać  ich  100. W procesie 

wyszukiwania wykorzystano różne metody, oraz wyszukiwarki internetowe. 

 

Grupa docelowa 

 
W aplikacji projektowej  podkreślono,  że  grupę  docelową  projektu  stanowią  nauczyciele, 

trenerzy  oraz  pozostałe  osoby  zaangażowane w nauczanie  języków. W proces  tworzenia 

rezultatów,   zaangażowane  były  również  osoby  udzielające  korepetycji  i  przedstawiciele 

instytucji  edukacyjnych,  którzy  podczas  organizowanych   konferencji  upowszechniających 

mieli możliwość przetestowania katalogu online. 

 

Bariery i utrudnienia napotkane na etapie tworzenia rezultatów 

 
Na etapie tworzenia tego rezultatu, podstawowym problemem było pokrywanie się wyników 

partnerów,  ponieważ  znajdowali oni takie same  narzędzia. Oznaczało to, że trzeba  było się 

wracać i szukać innego  odpowiedniego narzędzia, co znacznie wydłużyło cały proces. 

Problematyczne    było   również   wyszukanie   narzędzi   oferujących   bezpłatne   materiały 

o odpowiedniej jakości. 

 

Etap testowania narzędzia 

 
Rezultat ten  był testowany  podczas  konferencji upowszechniających,  w celu zebrania  opinii i 

komentarzy nauczycieli i trenerów. Testowanie pokazało, że katalog online jest rezultatem  jak 

najbardziej   odpowiadającym   potrzebom  nauczycieli.   Nauczyciele  zapoznali   się  również 

z raportem   metodycznym,   tak  aby  mogli  odpowiednio  wykorzystać  wybrane   narzędzia 

w procesie nauczania. Jeden z nauczycieli przyczynił się do powstania  rezultatu i sprawdził go 

pod kątem poprawności językowej. 

 

Bariery i utrudnienia napotkane na etapie wdrażania 

 
Główne utrudnienia  napotkane na tym etapie to linki do niektórych narzędzi, które na etapie 

ich wyszukiwania były aktywne, natomiast  na etapie wdrażania już nie działały, mimo tego że 

zawierały  przydatne   materiały  i informacje.  Pozostałe  utrudnienia   dotyczyły  narzędzi,  na 

których pewne ćwiczenia były bezpłatne, ale w przypadku bardziej szczegółowych informacji, 

należało się zarejestrować lub opłacić abonament. 

 

Wnioski: Jak można wykorzystać to narzędzie? 

 
Narzędzie to może być wykorzystane w różnych sytuacjach, na wiele możliwych sposobów. 

Nauczyciel/trener może wykorzystać narzędzie podczas lekcji prezentując  ćwiczenia, materiały 

wideo,  kwizy, lub  może   być  ono  wykorzystane  do  samodzielnej   nauki  w  domu,  jako 

dodatkowa pomoc  dla  ucznia.  Ze  względu  na  powszechność  zaawansowanych  narzędzi 

cyfrowych czy mediów  społecznościowych,  dostęp  do  narzędzi  jest  w zasadzie 

nieograniczony.  Katalog  online   to   świetne   narzędzie   dla  nauczycieli  ponieważ   zbiera 

większość dostępnych i przydatnych narzędzi w jednym miejscu.
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Parametry, które należy uwzględnić  korzystając z narzędzia 

 
Odpowiednio szybkie połączenie internetowe 

 
Laptop lub tablet do wykorzystania w klasie przez uczniów 

 
Odpowiednie przygotowanie nauczyciela do wykorzystania danego  narzędzia 

 
Posiadanie tabletów lub poproszenie uczniów o przyniesienie własnych laptopów. Jeśli 

posiadają smartfony, mogą mieć dostęp do wybranych narzędzi. 

 

Niezbędne jest posiadanie podstawowych zdolności IT. 

http://mall-guide.eu/products-download/             

  

 
 
 
 
 
 

Raport dydaktyczny dotyczący narzędzi zebranych w katalogu 

online – IO2 
 

 
 

 
 

 
 
 

Etap badań 

 
Rodzaj badań przeprowadzonych w ramach tego rezultatu 

 
Rezultat  IO2  jest  szczegółową   analizą  100  narzędzi  online,  zebranych   przez  partnerów 

projektu,  pod  kątem  metodycznym/dydaktycznym.  Wszystkie materiały  zostały  starannie 

dobrane i przeanalizowane pod  kątem  ich zgodności  i efektywności oczekiwanej na etapie 

wykorzystania na zajęciach językowych. narzędzia mogą  być wykorzystane przez nauczycieli 

języków w pracy z uczniami. Każde z narzędzi zostało przeanalizowane z wykorzystaniem tej 

samej   struktury:  nazwa,  link,  grupa   docelowa,  poziom   (A1-C2);  tematyka   (słownictwo; 

gramatyka; rozumienie  tekstów; rozumienie  ze słuchu, pisanie, mówienie  i fonetyka); czas 

trwania  wideo  lub ćwiczenia, dodatkowe materiały  potrzebne do  wykorzystania narzędzia. 

Poza  tymi  praktycznymi  informacjami, znajdziemy  tam  komentarze   ekspertów  w zakresie 

nauczania języków, którzy testowali te narzędzia i wyrazili swoje opinie ich dotyczące. Bardzo

http://mall-guide.eu/products-download/
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przydatną  sekcją jest opis możliwości wykorzystania poszczególnych  narzędzi w klasie oraz 

tabela z „mocnymi i słabymi stronami” dla każdego z narzędzi. 

 

Źródła badań 

 
Analiza dydaktyczna opierała się w całości na pierwszym rezultacie intelektualnym  – Katalogu 

online, zawierającemu 100 narzędzi online. 

 

Główne bariery i utrudnienia napotkane na etapie badań 
 

 

Podczas tworzenia tego rezultatu nie odnotowaliśmy  żadnych istotnych utrudnień. 
 

 

Tworzenie 

 
Proces tworzenia rezultatu 

 
Badania dotyczące  narzędzi nauki online zostały przeprowadzone w 5 krajach partnerskich: 

Bułgarii,  Grecji,  Niemczech,  Polsce  i  Wielkiej Brytanii.  Podczas  pierwszego   etapu   każdy 

z partnerów   zebrał   20  narzędzi/źródeł   online.   Wykorzystana  metoda   to   analiza  źródeł 

wtórnych, przeprowadzona głównie przez trenerów  i nauczycieli języków oraz innych 

pracowników   zajmujących  się  edukacją  czy  nauczaniem.   Narzędzia  zostały  wybrane   na 

podstawie  różnych  kryteriów wyboru, z których  najważniejsze  to: czy dane  narzędzie  jest 

bezpłatne,  czy jest przyjazne użytkownikowi, atrakcyjne, czy oferuje ćwiczenia interaktywne, 

testy  i kwizy,  czy może  być  wykorzystane  na  urządzeniach  mobilnych,  czy opiera  się na 

materiałach  OER, czy wymaga  rejestracji, itp. Dwa podstawowe kryteria to, z jednej  strony, 

zróżnicowanie (poziomów, umiejętności, źródeł), a z drugiej jakość tych materiałów. 

 

Inny aspekt brany pod uwagę to czy dane narzędzie jest odpowiednie i przydatne. W tym celu, 

partnerzy  dodali  również  kryterium rejestracji, ponieważ  niektóre  ćwiczenia były dostępne 

jedynie  po  zarejestrowaniu   się. To  również  upewnia  uczniów  czy warto  sprawdzić  dane 

narzędzie. 

 

Na kolejnym etapie, przeprowadzono analizę metodyczną 100 zebranych narzędzi. Analizy tej 

dokonali  pracownicy  trzech  organizacji  partnerskich   -  Iberika  education   group   gGmbH 

(Niemcy), Dacorum CVS (UK) oraz RUNI CENTER (Bułgaria) – eksperci w dziedzinie nauczania 

języków obcych. 

 

Grupa docelowa 

 
Rezultat ten  skierowany jest do szerszej grupy  odbiorczej  – trenerów  i nauczycieli języków 

obcych,  edukatorów  oraz  osób  uczących  się  języków.  Analiza dydaktyczna   jest  bardzo 

przydatnym  narzędziem  dla trenerów, którzy chcieliby zerwać ze stereotypami w nauczaniu 

i uczynić swoje zajęcia ciekawszymi i bardziej innowacyjnymi. Narzędzie przyda się również 

uczniom w każdym wieku i poziomie, wspomagając ich w procesie uczenia się.
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Bariery i utrudnienia napotkane w procesie tworzenia 
 

Największym  wyzwaniem   było  przeprowadzenie   analizy  100  narzędzi,   która  miała  być 

szczegółowa a równocześnie zwięzła. 
 

 

Opinie/Testowanie 

 
Proces testowania rezultatu 

 
Część  Dydaktycznej  analizy  była  testowana  na  poziomie  narodowym,   przez  nauczycieli 

języków, podczas  zajęć w klasach. Ze względu  na  ogromną  ilość źródeł  i narzędzi,  żaden 

z partnerów nie  przetestował  całego  produktu.  Rezultat  był  prezentowany  na  wszystkich 

konferencjach upowszechniających zorganizowanych przez partnerów  projektu. 

 

Rezultaty testowania 

 
Wszyscy nauczyciele  języków, którzy testowali  wybrane  narzędzia  byli bardzo  pozytywnie 

nastawieni i wyrażali chęć wykorzystania niektórych narzędzi na swoich zajęciach. Uczestnicy 

konferencji    upowszechniających,    organizowanych    w   każdym   z   krajów   partnerskich 

podkreślali, że tego typu narzędzia będą wkrótce integralnym elementem procesu uczenia się i 

nauczania języków. 

 

Bariery i utrudnienia napotkane w procesie testowania 

 
W trakcie testowania tego rezultatu nie napotkaliśmy na żadne przeszkody. 

 

 
 

Wnioski 

Jak można wykorzystać ten rezultat w praktyce? 

 
Rezultat ten może być wykorzystany przez szeroką grupę  odbiorców  – trenerów/nauczycieli 

języków, edukatorów,  instytucje edukacyjne, organizacje szkoleniowe oraz uczniów. Niektóre 

z narzędzi  doskonale  nadają  się  do  samodzielnej  nauki, podczas  gdy  inne  powinny  być 

wykorzystane pod nadzorem  nauczyciela, zgodnie z planem i instrukcjami. Zbiór narzędzi jest 

bardzo  zróżnicowany  – wiele z nich oferuje  materiały  szkoleniowe  dla więcej niż jednego 

języka,  zróżnicowane  ćwiczenia,  dostosowane  do  różnych  grup  wiekowych  i poziomów. 

Zgodnie   ze   specyfiką   grupy   i  potrzebami  edukacyjnymi,   nauczyciele   języków  mogą 

wykorzystać  jedno   całe  narzędzie,   tylko  wybrane   elementy   lub  nawet   połączyć  różne 

ćwiczenia. Jest to tylko kwestia kreatywności! 

 

Parametry, które należy uwzględnić podczas korzystania z rezultatu 

 
W większości przypadków  musisz mieć konto email aby móc się zarejestrować  (co może być 

przeszkodą   w   przypadku   młodszych   użytkowników).   Większość  narzędzi   jest   prosta 

w obsłudze   i  posiada   intuicyjny   interfejs,   co   czyni  je   odpowiednimi  dla   większości 

użytkowników.
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Większość narzędzi oferuje ćwiczenia na różne umiejętności  – czytanie, słuchanie, gramatyka, 

słownictwo, i inne. 

 

Niektóre z narzędzi wymagają ponadprzeciętnych umiejętności ICT 

 
W pewnych przypadkach, dostęp do pełnej funkcjonalności narzędzia wiąże się z 

koniecznością zapłaty 
 

 

http://mall-guide.eu/products-download/             

  

 
 
 
 
 
 

Raport techniczny dotyczący narzędzi zebranych w katalogu 

online – IO3 
 

 
 

 
 

 
 

Etap badań 

 
Typ badań przeprowadzonych w ramach rezultatu 

 
IO3 to techniczna analiza 100 narzędzi online, zebranych przez partnerów  projektu. Wszystkie 

narzędzia  zostały  starannie   wybrane  i przeanalizowane  z  uwzględnieniem  ich  znaczenia i 

oczekiwanej efektywności  w nauczaniu.  Kryteria  wybrane  do analizy narzędzi obejmowały 

złożoność   narzędzia/sposób   dodania    treści,   komfort   użytkowania,   wymaganą    wiedzę i 

umiejętności,   wymagania   sprzętowe   i  oprogramowanie,  spodziewany   trend/tendencje, 

otwarty   kod  źródłowy,  typ  dostępu,  dostępność  na  urządzenia   mobilne   i  wymagania 

dotyczące rejestracji. 

 

Analiza ta  jest  dodatkiem   do  wcześniejszej  analizy  dydaktycznej  i  ma  na  celu  pomoc 

trenerom/nauczycielom w wyborze odpowiedniego narzędzia  i ustaleniu  czy wykorzystanie 

go jest możliwe przy posiadanym sprzęcie.

http://mall-guide.eu/products-download/
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Źródło badań 

 
Analiza techniczna  opiera się na pierwszym rezultacie intelektualnym,  czyli Katalogu online, 

gdzie zostały zebrane i opisane cyfrowe narzędzia do nauki języków obcych. 

 

Główne bariery i utrudnienia napotkane na etapie badań 
 

 

Pewną  barierą  napotkaną podczas  przeprowadzania analizy technicznej  był, w niektórych 

przypadkach,  problem  ze znalezieniem  informacji dotyczącej  parametrów technicznych,  jak 

również kryterium dotyczące  zakładanych tendencji  i trendów  technologicznych,  które było 

trudne do opisania ze względu na swoją subiektywność. 
 

 

Tworzenie 
 

 

Proces tworzenia rezultatu 

 
Partnerzy  postanowili,  że  najlepszym  formatem   raportu  będzie  dokument Excel,  jako  że 

umożliwi szybki dostęp  do  poszukiwanych  informacji. Kryteria opisu  technicznego zostały 

wybrane   na  etapie   tworzenia   projektu.  Po  przygotowaniu  szablonu,  zaczęliśmy  analizę 

narzędzi, jedno po drugim, z uwzględnieniem przyjętych kryteriów. W większości przypadków 

wymagało to rejestracji i utworzenia konta użytkownika. 

 

W odniesieniu  do wymagań  technicznych,  przeanalizowaliśmy  niezbędne oprogramowanie i 

sprzęt. W przypadku sprzętu, oczywistym wymogiem jest posiadanie  komputera, tableta  czy 

smartfona  z dostępem do Internetu. Jako że większość narzędzi zawiera materiały audio lub 

wideo, konieczne  jest posiadanie  słuchawek lub głośników. Z narzędziami  oferującymi jakiś 

rodzaj   interakcji   słownej   (webinaria,  Skype),   nieodłącznym   elementem  jest   mikrofon, 

dodatkowo przydatna może być też kamerka. Wiele z analizowanych narzędzi dostępnych jest 

na   urządzenia    mobilne,    zarówno    przez   przeglądarkę    jak   i   dedykowane   aplikacje. 

W odniesieniu   do   wymagań   programowych,   najważniejsze,   ze   względu   na   zawartość 

materiałów   wideo,  gier   interaktywnych   i  animacji,  jest   posiadanie   właściwej  wtyczki 

(najczęściej  jest  to   Adobe   Flash  Player  lub   Microsoft  Silverlight).  Wymóg  ten   często 

uniemożliwia korzystanie z urządzeń mobilnych, jako że żadna z tych wtyczek nie jest 

obsługiwana  przez najważniejsze systemy operacyjne  (Android and iPhone), ale w niektórych 

przypadkach  istnieją dedykowane aplikacje mobilne. O ile narzędzie  nie zawiera materiałów 

wideo o wysokiej jakości, niska prędkość  Internetu nie powinna  być problemem.  Analizując 

złożoność  struktury  i implementację  treści,  wzięliśmy pod  uwagę  następujące  czynniki: czy 

narzędzie  jest  dobrze  jest  dobrze  rozwinięte,  w odniesieniu  do  zakresu  różnych  ćwiczeń, 

funkcji, czy zawiera tylko tekst, czy również materiały audio/wideo, ćwiczenia interaktywne, 

narzędzia samooceny, oraz czy umożliwia komunikacje pomiędzy użytkownikami (czy wspiera 

tworzenie  społeczności  online). Większość z narzędzi  wymagała  podstawowej znajomości 

komputera i korzystania  z Internetu,  co  do  kryterium  open  source, większość wybranych 

narzędzi  była bezpłatna,  ale zawierała pewne  funkcje/treści, które  były dodatkowo płatne. 

Rejestracja nie zawsze jest wymagana, ale często stanowi warunek pełnego  dostępu do treści.
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Narzędzia zostały również przeanalizowane pod kątem potencjału  rozwoju, gdzie pod uwagę 

wzięto rosnąca liczbę dostępnych języków i użytkowników. 

 

Grupa docelowa 

 
Techniczna analiza jest skierowana do nauczycieli, którzy chcieliby udoskonalić swój warsztat 

pracy poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi. Nauczyciel zainteresowany  jest głównie 

efektywnością  narzędzia  we  wspieraniu  procesu  uczenia  się i nauczania  oraz  tym  w jaki 

sposób   jego   uczniowie   mogą   wykorzystać  dane   narzędzie   do   rozwijania  wybranych 

umiejętności  językowych. Istnieje jeszcze czynnik związany z motywacją i możliwością 

samooceny.   Interaktywny   charakter   wielu  narzędzi   znaczącą   zwiększa  zainteresowanie i 

motywację   uczniów,  dostępność  na  urządzenia   mobilne   oznacza,  że  nauczyciel  może 

wzbogacić swoje zajęcia o element  nauki na odległość, a możliwość samooceny ułatwia pracę 

z dużymi grupami. 

 

Bariery i utrudnienia napotkane w procesie tworzenia 
 

 

Pewną  barierą  napotkaną podczas  przeprowadzania analizy technicznej  był, w niektórych 

przypadkach, problem  ze znalezieniem  informacji dotyczącej  parametrów technicznych,  jak 

również kryterium dotyczące  zakładanych tendencji  i trendów  technologicznych,  które było 

trudne do opisania ze względu na swoją subiektywność. 
 

 
 

Opinie/Testowanie 

 
Proces testowania rezultatu 

 
Analiza techniczna, wraz  z innymi  rezultatami, została  zaprezentowana  na  konferencjach 

upowszechniających.  Nauczyciele obecni  na konferencjach  zostali poproszeni  o wypełnienie 

ankiet i wyrażenie swojej opinii na temat tego rezultatu. 

 

Rezultaty testowania 

 
Informacja zwrotna była bardzo  pozytywna. Większość nauczycieli stwierdziła, że informacje 

zawarte  w raporcie  zostały przedstawione w sposób  jasny i zrozumiały i że mogą  być one 

szczególnie przydatne na etapie wyboru narzędzia. 

 

Bariery i utrudnienia napotkane w procesie testowania 

 
Na etapie testowania nie napotkano na żadne problemy. 

 

 
 

Wnioski 

Jak można wykorzystać ten rezultat w praktyce? 

 
Rezultat ten może zostać wykorzystany przez trenerów/nauczycieli języków obcych na etapie 

wyboru narzędzia, ponieważ będą mogli się upewnić, czy narzędzie przez nich wybrane może 

zostać wykorzystane na dostępnym sprzęcie i oprogramowaniu (w przypadku wykorzystania
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narzędzia w klasie), ale również podczas nauki na odległość (w celu sprawdzenia czy uczniowie 

będą mogli wykorzystać wybrane narzędzie). 

 

Parametry, które należy uwzględnić podczas korzystania z rezultatu 

 
W większości przypadków, będzie potrzebne konto email, aby się zarejestrować (co może być 

problemem w przypadku młodszych uczniów); 

 

Niektóre narzędzia  szybko zyskują na popularności,  są stale rozwijane,  dodawane są nowe 

funkcje, w związku z czym zmieniają się również ich wymagania. 

 

Komfort użytkowania ciężko opisać jest obiektywnie, ale analizując ten punkt, uwzględniliśmy 

nie tylko wygląd i nawigację, ale również opinie użytkowników. 

 

Niektóre  z  narzędzi  opisanych   w  analizie  technicznej,  mogły  ulec  zmianom   lub  są  już 

niedostępne. 

http://mall-guide.eu/products-download/             

  

 

 
 
 
 
 

5 przykładów wykorzystania wybranych narzędzi w nauczaniu 

języków – IO4 
 

 
 

 
 

Etap badań 

 
Typ badań przeprowadzonych w ramach rezultatu 

 
IO4 składa się z dwóch  elementów – planów  lekcji z wykorzystaniem  narzędzi  online  oraz 

skrzynki narzędzi “Toolbox” dla nauczycieli języków. Do przygotowania  planów  lekcji 

wykorzystano   pierwsze   trzy  rezultaty   intelektualne    oraz   badania   przeprowadzone  na 

pierwszym etapie projektu. Pierwsze trzy rezultaty zawierają kolekcję 100 narzędzi online i ich 

analizę z technicznego i metodycznego punktu widzenia.

http://mall-guide.eu/products-download/
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W odniesieniu  do drugiego  rezultatu,  skrzynki narzędzi “Toolbox”, współpracowaliśmy  ściśle 

z nauczycielami   języków,  aby  dowiedzieć   jakie  są  ich  oczekiwania  co  do   jego   formy i 

zawartości. 

 

Źródła badań 

 
Jak już wyjaśniliśmy, głównym  źródłem  badań  był Katalog  online, oraz analiza techniczna 

i metodyczna  wybranych   narzędzi,   co  pomogło   nam   wybrać   te   najbardziej   właściwe. 

Dodatkowo, poprosiliśmy wszystkich partnerów o wypełnienie ankiety, tak aby uzyskać 

wystarczające  informacje  o  grupie  docelowej,  rodzaju  kursu, miejscu  kursu,  wyposażeniu i 

umiejętnościach technicznych nauczycieli i grupy. 

 

W tworzeniu skrzynki narzędzi, naszą główną inspiracją byli sami nauczyciele. Szybko stało się 

jasne,   że   grupa   docelowa   nie   jest   homogeniczna  w   odniesieniu   do   doświadczenia 

zawodowego czy pracy  z materiałami  online. Z tego  powodu, postanowiono, że skrzynka 

narzędzi, będzie  zawierać nie tylko plany lekcji, ale również wytyczne dla nauczycieli, którzy 

chcieliby wykorzystać zebrane narzędzia w klasie. 

 

Główne bariery i utrudnienia napotkane na etapie badań 
 

 

Na etapie  badań  nie  napotkaliśmy  na  żadne  przeszkody  czy problemy.  Zawdzięczamy  to 

niewątpliwie   doskonałej   pracy  wykonanej  na  pierwszym  etapie   realizacji  projektu   oraz 

współpracy   nauczycieli,  którzy  pomogli   w  stworzeniu   rezultatu   dostosowanego  do  ich 

potrzeb. 
 

 
 

Tworzenie 

 
Proces tworzenia rezultatu 

 
Podczas  pierwszego  etapu   tworzenia  rezultatu,  przeprowadziliśmy  badanie   wśród  grupy 

uczniów   i  nauczycieli   w   krajach   partnerskich,   aby   ustalić   poziom   ich   umiejętności 

technicznych, cele nauki czy dostępne wyposażenie. W oparciu wyniki tych badań,  partnerzy 

wybrali odpowiednie narzędzia z katalogu online. 

 

W kolejnym etapie, ustalono  format planu lekcji. Następnie, nauczyciele języków, w każdym 

z krajów  partnerskich,   opracowali   plany   lekcji,   pokazując   krok  po   kroku,  jak  można 

wykorzystać wybrane narzędzie w klasie. 

 

Równocześnie, nauczyciele języków z krajów partnerskich przekazali swoje oczekiwania 

odnośnie skrzynki narzędzi i uzgodnili rodzaj zamieszczonych tam treści. 

 

Dodatkowo, wszyscy partnerzy  zgodzili się przetestować plany lekcji podczas  zajęć, tak aby 

zobaczyć jak sprawdzają się w realnej sytuacji nauki w klasie. Ponadto, posłużyło to lepszemu 

upowszechnieniu rezultatów  projektu  w  grupie  docelowej  i zebraniu  cennych  informacji 

zwrotnych.
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Grupa docelowa 

 
Rezultat IO4 skierowany jest do nauczycieli języków. Na etapie badań, stało się jasne, że grupa 

docelowa nie jest jednolita. Niektórzy nauczyciele często korzystają z narzędzi online. Niemniej 

jednak, większość  z nich  ma  w tym  temacie  większego  doświadczenia.  Z tego  powodu, 

skrzynka narzędzi została zaprojektowana w sposób odpowiadający obu grupom. 

 

Dodatkowo,  nauczyciele  języków  zostali  zaangażowani   od  początku,  dzieląc  się  swoimi 

opiniami  i doświadczeniami  w tworzeniu  planów  lekcji i skrzynki, podczas  fazy testowania i 

konferencji upowszechniających. 

 

Bariery i utrudnienia napotkane w procesie tworzenia 
 

 

Partnerzy projektu reprezentują różne branże dzięki czemu wnieśli do projektu zróżnicowane 

doświadczenie. Niemniej jednak, nie wszyscy z nich mieli doświadczenie w nauczaniu języków 

obcych  czy tworzeniu  planów  lekcji.  W tym  celu,  partner   odpowiedzialny  za  to  zadanie 

pomógł partnerom w opracowaniu planów lekcji w oparciu o grupy docelowe. 
 

 
 

Opinie/Testowanie 

 
Proces testowania rezultatu 

 
Przed rozpoczęciem  pracy nad rezultatem  wszyscy partnerzy  zgodzili się przetestować plany 

lekcji w swoich krajach, aby zobaczyć czy dane  narzędzie może być wykorzystane w klasach i 

w celu promowania  rezultatów projektu wśród grupy docelowej. 

 

Po opracowaniu  planów  lekcji, zostały one  wysłane do  partnerów  projektu,  którzy wybrali 

nauczycieli i grupę  uczniów do  testowania  rezultatu.  Partner  odpowiedzialny  za ewaluację i 

zarządzanie jakością dostarczył ankiety dla nauczycieli i uczniów, które zostały wypełnione po 

zakończeniu testowania. 

 

Rezultaty testowania 

 
Otrzymane  informacje  zwrotne  zostały  omówione  przez  wszystkich partnerów a  sugestie 

dotyczące ewentualnych poprawek zostały dodane do skrzynki. Podczas konferencji 

upowszechniających, zaprezentowaną również samą skrzynkę narzędzi, która została bardzo 

przychylnie oceniona  przez zarówno uczniów jak i nauczycieli. Jakkolwiek, stało się jasne, że 

niektórym nauczycielom praca z tym narzędziem sprawiała pewne problemy. Z tego powodu, 

partnerzy  zdecydowali nagrać krótki materiał wideo wyjaśniający jak skutecznie korzystać ze 

skrzynki narzędzi. 

 

Bariery i utrudnienia napotkane w procesie testowania 

 
Kiedy plany  lekcji były już gotowe,  niektórzy  z partnerów mieli problem  ze znalezieniem 

uczniów,  którzy  mogliby  przetestować  narzędzie,  ponieważ   w  okresie  wakacji  nie  było 

żadnych zajęć językowych. z tego względu, faza testowania  potrwała dłużej niż zakładano.
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Wnioski 
 

 

Jak można wykorzystać ten rezultat w praktyce? 

 
Nauczyciele, którzy chcą korzystać z narzędzi online na swoich zajęciach mogą pobrać  plany 

lekcji udostępnione w skrzynce. Opisy grup  docelowych  pomogą im w identyfikacji 

podobieństw  i różnic  w  odniesieniu  do  ich  własnej  grupy  uczniów,  oraz  wprowadzeniu 

modyfikacji oryginalnego  konspektu  w celu  lepszego  dostosowania go  do  potrzeb  danej 

grupy. 

 

Nauczyciele, którzy  znaleźli  inne  materiały  online,  mogą  wykorzystać  zamieszczone  tam 

wskazówki aby upewnić się czy są one odpowiednie. 

 

Parametry, które należy uwzględnić podczas korzystania z rezultatu 

 
Plany lekcji dostępne w skrzynce to tylko przykłady, które mogą wymagać modyfikacji w celu 

dostosowania do potrzeb innych grup uczniów. 

 

Nie  wszystkie  narzędzia   online  zamieszczone   w  IO1  znajdują   się  również  w  skrzynce. 

Nauczyciele nie znajda tam planów lekcji do wszystkich narzędzi zebranych w katalogu online. 

 

W tym przypadku, wskazówki dla nauczycieli pomagają  w określeniu czy dane  narzędzie jest 

odpowiednie dla ich uczniów też nie. Ważne jest też posiadanie  stabilnego  połączenia 

internetowego. 

 
 
 
 
 
 

http://mall-guide.eu/toolbox-for-sla-trainers/

http://mall-guide.eu/toolbox-for-sla-trainers/


18  

 

 

 
 
 

Nowe aplikacje MALL do nauczania języków – IO6 
 

 
 

 
 

Etap badań 

 
Typ badań przeprowadzonych w ramach rezultatu 

 
Partnerzy wybrali 5 sytuacji związanych z uczeniem  się/nauczaniem i opracowali  5 nowych 

narzędzi pomagających w ćwiczeniu określonych umiejętności językowych takich jak 

słownictwo, gramatyka, pisanie, rozumienie ze słuchu, mówienie i fonetyka. 

 

Format  analizy technicznej  i metodycznej  nowych  narzędzi  to  ten  sam forma, który został 

wykorzystany podczas  tworzenia  rezultatu  IO2 i IO3. Plany lekcji przygotowane dla każdego 

z narzędzi powstały z wykorzystaniem szablonu przygotowanego w ramach IO4. 

 

Źródła badań 

 
Nowe aplikacje MALL do nauki języków obcych opierają się na raportach  z IO2 i IO3, oraz na 

doświadczeniach  zdobytych podczas realizacji rezultatów IO4 i IO5. 

 

Główne bariery i utrudnienia napotkane na etapie badań 
 

 

Partnerzy nie napotkali na żadne bariery czy problemy podczas etapu badań, jako że bazowali 

na gotowych i sprawdzonych rezultatach IO2 i IO3. 
 

 

Tworzenie 

 
Proces tworzenia rezultatu 

 
Partnerzy ustalili że nowe narzędzia będą opierać się o powszechnie  używane narzędzia, które 

zostały przeanalizowane pod kątem metodycznym  (IO2). Głównym powodem tej decyzji był 

fakt, że narzędzia  te  są powszechnie  znane  i wykorzystywane, z związku z czym stanowią 

doskonałą bazę. 

 

Do opracowania  nowych narzędzi wykorzystano wspólny szablon. Szablon zawierał wszystkie 

informacje potrzebne do prezentacji nowo opracowanych  narzędzi nauczycielom języków. 

 

Każdy z opisów narzędzi obejmuje: informacje ogólne  (język, umiejętność, grupę  docelową), 

krótki  opis,  pomysł,  powód   powstania   narzędzia.   Środki  i  metody   wykorzystane   do 

opracowania  tego  narzędzia. Potrzebne  zasoby  ludzkie i wyposażenie.  Problem  napotkane 

podczas  tworzenia  narzędzia. Techniczna i metodyczna   analiza  wybranego  narzędzia  i w 

końcu przykładowy plan lekcji prezentujący wykorzystanie narzędzia na zajęciach językowych.
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Grupa docelowa 

 
Do grupy  docelowej  należą  nauczyciele, trenerzy  i inne  osoby  zaangażowane w nauczanie 

języków. Umiejętność tworzenia nowych narzędzi może być wykorzystana w obszarach innych 

niż  wybrane   umiejętności   językowe,  a  podobne  podejście   i  metodyka   może   znaleźć 

zastosowanie w nauczaniu różnych tematów i umiejętności. 

 

Bariery i utrudnienia napotkane w procesie tworzenia 
 

 

Proces  tworzenia   nowych   narzędzi   wymaga   wysokiego  poziomu   znajomości   metodyki 

nauczania  ale również technologii, jej potencjału  i ograniczeń.  Tworzenie nowych  narzędzi 

zajmuje dużo czasu i często opiera się na metodzie  prób i błędów. Może być to frustrującym 

doświadczeniem i nie jest na pewno dobrym rozwiązaniem dla każdego nauczyciela. 
 

 
 

Opinie/Testowanie 

 
Proces testowania rezultatu 

 
Partnerzy testowali nowe narzędzia na zajęciach ze swoimi grupami. 

 
Rezultaty testowania 

 
Opinie zwrotne  od użytkowników były pozytywne.  Nowe narzędzia  oparte  na powszechnie 

wykorzystywanych platformach zostały dobrze udokumentowane i można je w prosty sposób 

wykorzystać na zajęciach językowych. 

 

Bariery i utrudnienia napotkane w procesie testowania 
 

Czasami brak podstawowych umiejętności  IT  wśród  uczniów  utrudniał  testowanie nowych 

narzędzi. 
 

 
 

Wnioski 
 

 

Jak można wykorzystać ten rezultat w praktyce? 

 
Nowe  narzędzia  mogą  zostać  wykorzystane  przez  trenerów/nauczycieli  języków  podczas 

zajęć. Nowe narzędzia  wraz z opisem  procesu  ich tworzenia  mogą  stanowić  inspirację dla 

nauczycieli do rozwinięcia swoich własnych narzędzi. 

 

Parametry, które należy uwzględnić podczas korzystania z rezultatu 

 
Wszystkie narzędzia wymagają podstawowych umiejętności IT 

 
Aby korzystać z MOODLE czy WordPress musisz mieć je zainstalowane  na serwerze lub mieć 

prawa edytorskie dla bieżącej lokalizacji



20  

 

 

Tworzenie nowych narzędzi nie jest łatwym procesem  i wymaga wiele czasu i nieustannego 

poszerzania wiedzy i umiejętności. 

 

Testowanie   i  zbieranie   opinii  o  nowych   narzędziach   jest  nieodłączną   częścią  procesu 

tworzenia. 
 

 
 
 
 
 

http://www.mall-guide.eu/new-developments- 

of-mall-applications-for-sla-teaching/

http://www.mall-guide.eu/new-developments-
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Linki i referencje 
 
 
 

W tej części prezentujemy ciekawe linki, artykuły, informacje dotyczące możliwych szkoleń, jak 

również referencje trenerów/nauczycieli języków obcych z krajów partnerskich, którzy 

testowali rezultaty. 

 

Niemcy 
 
 
 

Linki dla trenerów/nauczycieli SLA 

•   OERinfo: OERinfo to strona stworzona przez niemieckie Ministerstwo Edukacji. 

Dostarcza informacji o Otwartych Zasobach Edukacyjnych, materiałach do pobrania oraz 

nadchodzących eventach związanych z OER. Strona dostępna jest w języku niemieckim. 

Link: http://open-educational-resources.de/ 

•   “Interaktives Storytelling mit Twine”: Artykuł ten został opublikowany przez Niemiecką 

Federalną Centralę Kształcenia Politycznego. Artykuł dostępny jest w języku niemieckim. 

Link: https://www.bpb.de/lernen/digitalebildung/werkstatt/227691/interaktives- 

storytelling-mit-twine 

 
Szkolenia dla trenerów/nauczycieli SLA 

• Webinarium “Open Educational Resources und Urheberrecht”: Webinarium zostało 

przeprowadzone 29/09/2016 przez Hedwig’a Seipel eksperta od e-learningu i Thomas’a 

Hartmann, prawnika specjalizującego się w zagadnieniach IT. Webinarium prezentuje 

informacje dotyczące OER i prawnych aspektów ich wykorzystania w klasie. Webinarium 

dostępne jest w języku niemieckim. 

Link: https://wb-web.de/aktuelles/erstes-webinar-auf-wb-web.html 
 
 

Badania i artykuły 

• Whitepaper Open Educational Resources (OER) in der 

Weiterbildung/Erwachsenenbildung – Bestandsaufnahme und Potenziale 2015: Biała 

księga ma na celu zwiększenie wiedzy o OER i promowanie dyskusji na ten temat, 

dokument dostępny jest w języku niemieckim, do pobrania w formacie pdf. 

Link:  http://open-educational-resources.de/wp- 

content/uploads/sites/4/2015/02/Whitepaper-OER-Weiterbildung-2015.pdf 

• Malina, Barbara; Neumann, Jan: „Was sind Open Educational Resources? Und andere 

häufig gestellte Fragen“: Raport został opublikowany niemiecki oddział UNESCO w 2013. 

Zawiera informacje nt. OER i praw autorskich. Dostępny w formacie PDF, w języku 

niemieckim.

http://open-educational-resources.de/
https://www.bpb.de/lernen/digitalebildung/werkstatt/227691/interaktives-storytelling-mit-twine
https://www.bpb.de/lernen/digitalebildung/werkstatt/227691/interaktives-storytelling-mit-twine
https://wb-web.de/aktuelles/erstes-webinar-auf-wb-web.html
http://open-educational-resources.de/wp-content/uploads/sites/4/2015/02/Whitepaper-OER-Weiterbildung-2015.pdf
http://open-educational-resources.de/wp-content/uploads/sites/4/2015/02/Whitepaper-OER-Weiterbildung-2015.pdf
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Link: 

http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bildung/Was_sind_OER   

cc.pdf 

• Butcher, Neil: “A Basic Guide to Open Education Resources (OER)”: przewodnik został 

opracowany przez Neil Butcher dla UNESCO. Zawiera wprowadzenie do OER oraz 

kwestie związane z prawami autorskimi. Raport dostępny w formacie PDF, w języku 

angielskim. 

Link: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215804e.pdf 

 
Referencje 

 

 

“Projekt Mall Guide to istotne wsparcie dla nauczycieli jak i osób uczących się języków 

obcych. Nauczyciele znajdą tu zbiór różnych nowoczesnych narzędzi do nauki języków 

oraz możliwości ich wdrożenia podczas zajęć. Dodatkowo, są tam również szczegółowe 

plany lekcji, na różne tematy, które mogą być wykorzystane na lekcjach. Z drugiej strony, 

uczniowie mogą skorzystać z materiałów online jako dodatku do podręczników. Daje m to 

nowe możliwości i sposoby poprawy swoich umiejętności językowych.” 

Anna Tetereva, nauczycielka języka niemieckiego 
 
 
 
 

“Uważam że project Mall Guide może pomóc w zwiększeniu atrakcyjności zajęć 

językowych. Toolbox oferuje mnóstwo narzędzi i materiałów online, którymi mogę 

podzielić się z moimi uczniami, zachęcając ich do samodzielnej nauki, ale są tam również 

materiały wideo, które mogę wykorzystać w klasie. Plany lekcji były dobrze skonstruowane, 

można je też z łatwością zmieniać i dostosowywać do swoich potrzeb. Biorąc pod uwagę 

niegraniczoną ilość źródeł i materiałów, MallGuide organizuje je w przejrzysty sposób, tak 

że są one bardziej przystępne dla nauczycieli, dodając do tego konkretne przykłady ich 

wykorzystania.”
 
 
 

Grecja 

Jessica Borniger, nauczycielka języka angielskiego

 
 
 

Linki dla trenerów/nauczycieli SLA 

•   PHOTODENTRO -  Greek National Aggregator Of Educational Content 

Link: http://photodentro.edu.gr/aggregator/ 

•   OER Commons & Open Education 

Link: https://www.oercommons.org/browse?f.general_subject=language- 

education-esl 

•   Panhellenic Federation of Language School Owners (PALSO) 

Link: http://www.palso.gr/ 

•   Greek online Community for SAL 

Link: http://www.xeniglossa.gr

http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bildung/Was_sind_OER__cc.pdf
http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Bildung/Was_sind_OER__cc.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002158/215804e.pdf
http://photodentro.edu.gr/aggregator/
https://www.oercommons.org/browse?f.general_subject=language-education-esl
https://www.oercommons.org/browse?f.general_subject=language-education-esl
http://www.palso.gr/
http://www.xeniglossa.gr/
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Szkolenia dla trenerów/nauczycieli SLA 

 

 

 

• International teacher development center (Międzynarodowe centrum kształcenia 

nauczycieli) 

Link: https://celtathens.com 

•   Programy rozwoju zawodowego nauczycieli języków w Grecji 

Link: http://www.thestudyrooms.gr/ 

 
Badania i artykuły 

•   LangMOOC Toolkit, dostępny w formacie pdf. 

Link: http://www.langmooc.com/wp-content/uploads/2016/11/toolkit- 

langmooc.rev2_.pdf 

• Odkrywanie technologii w nauczaniu języków poprzez badania w działaniu: perspektywa 

międzynarodowa. Dostępne w formacie PDF. 

Link:https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/28313%20ELTRA% 

20Report%20WEB.PDF 
 

Referencje 
 

 

“Wszystkie rezultaty projektu Mall Guide jak dotąd były dla mnie bardzo użyteczne. 

Chciałabym tu wspomnieć katalog online, który jest bardzo kompletną i prostą w użyciu 

baza danych narzędzi do nauczania języków. Możliwości wyszukiwania narzędzi oraz 

analizy metodyczna i techniczna czynią katalog nieocenioną pomocą dla każdego 

nauczyciela. Toolkit I zamieszczone tam plany lekcji zawierają bardzo ciekawe pomysły na 

wykorzystanie narzędzi na zajęciach.” 

Athanasia Defingou, nauczycielka języka greckiego 

 
“Projekt Mall Guide i jego rezultaty okazały sie bardzo przydatne w mojej pracy. 

Wykorzystanie technologii w nauczaniu języków obcych nieustannie zyskuje na 

znaczeniu. Narzędzia i materiały zebrane w ramach projektu to nieocenione źródło wiedzy 

i pomoc w pracy nauczyciela. Nowe narzędzia opracowane przez partnerów projektu były 

dla mnie źródłem inspiracji, postanowiłam więc sama spróbować rozwinąć podobne 

narzędzia i wykorzystać je z moimi uczniami.” 

Myrsini Megaloudi, nauczyciel języka greckiego 

 

Bułgaria 
 
 
 

Linki dla trenerów/nauczycieli SLA 

• Teachers.bg: strona dla trenerów i nauczycieli. Zawiera przydatne informacje i oferty 

kursów, materiały i inne usługi edukacyjne. Strona dostępna jest w języku bułgarskim. 

Link: https://uchiteli.bg/ 

•   Materiały edukacyjne online dla nauczycieli języków, opracowane przez Wydział 

Nauczania Języków i Studentów Międzynarodowych Uniwersytetu Sofijskiego. 

Link: http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/

https://celtathens.com/
http://www.thestudyrooms.gr/
http://www.langmooc.com/wp-content/uploads/2016/11/toolkit-langmooc.rev2_.pdf
http://www.langmooc.com/wp-content/uploads/2016/11/toolkit-langmooc.rev2_.pdf
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/28313%20ELTRA%20Report%20WEB.PDF
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/28313%20ELTRA%20Report%20WEB.PDF
https://uchiteli.bg/
http://bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg/


24 

Szkolenia dla trenerów/nauczycieli SLA 

 

 

 

•   European center for innovations, education, science and culture: Strona ta oferuje 

informacje o nadchodzących szkoleniach, seminariach i konferencjach. 

Link: http://eucenter.net/bg/newsletter 
 

 
 

Badania i artykuły 

• Безплатни сайтове за учене на чужди езици: Artykuł o najpopularniejszych stronach 

internetowych i platformach do nauczania języków obcych, wraz z ich krótkim opisem. 

Link: 

http://www.peika.bg/statia/Bezplatni_saytove_za_uchene_na_chuzhdi_ezitsi_l.a 

_i.88735.html 

• Най-добрите   безплатни   приложения   за   учене   на   чужди   езици:   Artykuł   o 

najpopularniejszych  aplikacjach  mobilnych  wspierających  uczenie   się   i   nauczanie 

języków obcych, wraz z krótkim opisem. 

Link: http://www.digital.bg 

•   6 тайни за успешното учене на чужд език: Artykuł naukowy o uczeniu się języków 

obcych. 

Link: https://www.spisanie8.bg 

•   7 оригинални начина да научим чужд език: Artykuł naukowy zawierający 7 ciekawych 

sugestii dotyczących zwiększenia efektywności i atrakcyjności zajęć językowych. 

Link: http://www.manager.bg 
 

 
Referencje 

 

 

“Pracuję jako nauczycielka języków obcych już ponad 5 lat. Nieustannie staram się 

oprawiać swój warsztat pracy i chcę być na bieżąco z nowymi trendami w nauczaniu. 

Kiedy dowiedziałam się o projekcie MALL Guide, byłam bardzo ciekawa jego rezultatów i 

chciałam je wykorzystać w swojej pracy. Uważam, że zamieszczone tam strony, platformy, 

materiały OER, są bardzo ciekawe i mogą posłużyć każdemu nauczycielowi języków. 

Bardzo ważną rzeczą w nauczaniu języków jest umożliwienie uczniom wykorzystania i 

zaangażowania wielu zmysłów. Często wykorzystuję niektóre narzędzia z projektu MALL 

Guide podczas zajęć i zauważyłam że jest to z korzyścią dla wszystkich moich uczniów.” 

Maya Tsvetanova, nauczycielka języka angielskiego

http://eucenter.net/bg/newsletter
http://www.peika.bg/statia/Bezplatni_saytove_za_uchene_na_chuzhdi_ezitsi_l.a_i.88735.html
http://www.peika.bg/statia/Bezplatni_saytove_za_uchene_na_chuzhdi_ezitsi_l.a_i.88735.html
http://www.digital.bg/novini/%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8-news42701.html
https://www.spisanie8.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/2450-6-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA.html
http://www.manager.bg/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85/7-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B4-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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“Jako doświadczona nauczycielka języka często odkrywam że ciężko jest mi wykorzystać 

nowe narzędzia czy metody nauczania. Kiedy usłyszałam o projekcie MallGuide 

postanowiłam zbadać platformę i projekt aby zobaczyć czy mogę to jakoś wykorzystać do 

zwiększenia atrakcyjności i efektywności swoich zajęć. Okazało się, że platforma oferuje 

wiele informacji i źródeł przydatnych w rozwoju zawodowym. Project ten uważam za 

bardzo ciekawy i użyteczny i kiedy tylko mam możliwość opowiadam o nim znajomym 

nauczycielom. Podoba mi się to, że mogę wykorzystać plany lekcji i zmodyfikować sposób 

prowadzenia zajęć.”
 
 
 

Polska 

Lora Yoncheva, nauczycielka języka angielskiego

 
 
 

Linki dla trenerów/nauczycieli SLA 

•   Kursy i materiały online dla nauczycieli języka angielskiego 

Link: https://www.britishcouncil.pl/nauczyciele 

• Szczegółowe źródło wiedzy dla nauczycieli języków, zawierające mnóstwo artykułów, w 

tym dotyczących zasobów OER i metody Mall. 

Link: http://jows.pl/artykuly 

•   Projekt SpeakApps koncentruje się na bezpłatnych i otwartych platformach online, które 

gromadzą informacje na temat wykorzystania ICT w nauczaniu mówienia. 

Link: http://www.speakapps.eu/ 

•   Projekt dotyczący Otwartych Zasobów Edukacyjnych w nauczaniu języków 

Link: http://langoer.eun.org/home 

• Koalicja Otwartej Edukacji oferuje przydatne informacje dotyczące OER i praw 

autorskich. 

Link: https://koed.org.pl/pl/otwarta-edukacja/ 
 

 
 

Szkolenia dla trenerów/nauczycieli SLA 

•   Ośrodek Rozwoju Edukacji ORE oferuje wiele interesujących szkoleń i kursów dla 

nauczycieli w formie blended/e-learning oraz warsztatów. 

Link: https://szkolenia.ore.edu.pl/Szkolenia/Wyszukaj 

• European Schoolnet Academy jest platformą na której nauczyciele mogą dowiedzieć się 

dużo o innowacjach w edukacji. Kursy są bezpłatne, wymagają jedynie rejestracji. Nawet 

po ukończeniu kursu, wszystkie materiały i dyskusje są nadal dostępne na platformie. 

Link: http://www.europeanschoolnetacademy.eu/

https://www.britishcouncil.pl/nauczyciele
http://jows.pl/artykuly
http://www.speakapps.eu/
http://langoer.eun.org/home
https://koed.org.pl/pl/otwarta-edukacja/
https://szkolenia.ore.edu.pl/Szkolenia/Wyszukaj
http://www.europeanschoolnetacademy.eu/
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Badania i artykuły 

•   “Giving Knowledge for Free” – raport opublikowany przez OECD dotyczący Otwartych 

Zasobów Edukacyjnych. Dostępny w formacie pdf. 

Link: http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf 

• Stockwell,  G.,  &  Hubbard,  P.  (2013).  Some  emerging  principles  for  mobile-assisted 

language learning. Monterey, CA: The International Research Foundation for English 

Language Education. Dostępny w formacie pdf. 

Link: http://www.tirfonline.org/wp- 

content/uploads/2013/11/TIRF_MALL_Papers_StockwellHubbard.pdf 
 

 
Referencje 

 

 

“Strona projektu Mall Guide jest naprawdę ciekawym miejscem z punktu widzenia 

nauczyciela języków obcych. Przeczytałam większość udostępnionych tam materiałów i w 

mojej opinii są one przydatne. W przeciwieństwie do większości raportów/artykułów, które 

w tym temacie, które znalazłam gdzieś w Internecie, te są bardziej szczegółowe, 

zrozumiałe i na temat. Szczególnie spodobała mi się interaktywna skrzynka narzędzi 

Toolbox oraz wybór aplikacji, które można wykorzystać w nauczaniu. Uważam, że jest to 

istotne wsparcie dla nauczycieli, którzy chcą w swojej pracy korzystać z innowacyjnych 

metod i narzędzi. Polecam tą stronę wszystkim nauczycielom języka angielskiego.” 

Anna Przybyło, nauczycielka języka angielskiego 

 
“W kontekście nauczania języków, byłam zawsze po stronie tradycyjnych metod, ale 

obecnie ciężko jest zachęcić uczniów do uczenia się słownictwa czy zasad gramatycznych 

“na pamięć”. Wykorzystanie narzędzi MALL pozwala mi lepiej odpowiedzieć na potrzeby 

moich uczniów, a dzięki atrakcyjnej wizualnie formie pozwala mi przyciągnąć ich uwagę i 

zmotywować do nauki. Ilość dostępnych aplikacji edukacyjnych może być przytłaczająca i 

nauczyciel który chciałby je wszystkie sprawdzić, przetestować i ocenić, nie znalazłby już 

czasu na przygotowanie się do zajęć. Z tego względu, projekt MallGuide jest dla mnie 

swojego rodzaju mapą, pomagająca zapracowanym nauczycielom w zwiększaniu 

innowacyjności i efektywności pracy. Bardzo ciekawe są również aplikacje zebrane i 

opisane w katalogu online. Chciałabym tylko aby było tam więcej planów lekcji do 

poszczególnych narzędzi.”
 
 
 

Wielka Brytania 

Elżbieta Szczygieł, trener

 
 
 

Linki dla trenerów/nauczycieli SLA 

•   Najlepsze kursy TEFL w UK! Ponad 30 lokalizacji oraz kursy online. 

Link: www.tefl.org.uk

http://www.oecd.org/edu/ceri/38654317.pdf
http://www.tirfonline.org/wp-content/uploads/2013/11/TIRF_MALL_Papers_StockwellHubbard.pdf
http://www.tirfonline.org/wp-content/uploads/2013/11/TIRF_MALL_Papers_StockwellHubbard.pdf
http://www.tefl.org.uk/
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• Rozwiń swoje umiejętnosci językowe z International House London. Kwalifikacje w 

nauczaniu języków i TEFL obejmują TESOL, CELTA i Delta. 

Link: www.ihlondon.com 

• Brytyjska organizacja międzynarodowych relacji kulturowych i możliwości szkoleniowych 

dla trenerów. British council oferuje również “webinaria” jako materiały szkoleniowe. 

Link: www.britishcouncil.org 

•   Materiały OER dla nauczycieli języków 

Link: https://sllc.ku.edu/open-educational-resources 

•   Materiały | COERLL 

Link: http://www.coerll.utexas.edu/coerll/materials 

•   Strona z materiałami OER dla nauczycieli języków. 

Link: www.all-languages.org.uk 
 
 
 

Szkolenia dla trenerów/nauczycieli SLA 

• The Association for Language Learning (ALL) jest niezależną organizacją charytatywną 

oraz głównym stowarzyszeniem brytyjskim dla osób zaangażowanych w nauczanie 

języków obcych. Na stronie internetowej znajdziemy bezpłatne materiały zawierające 

informacje przydatne dla nauczycieli języków. Znajdują się tam przydatne linki do stron 

innych organizacji typu European Network of Language Teacher Associations, (Reseau 

Europeen des Associations de Professeurs de Langues) czy publikacji (Languages Today). 

Link: www.all-languages.org.uk 

•   Strona internetowa Open University oferuje otwarty dostęp do materiałów związanych z 

nauczaniem  języków  obcych,  w  tym  ciekawe  tematy  takie  język  jako  narzędzie 

zarządzania czy język i kreatywność. 

Link: www.open.edu/openlearn/ 

• The Times Education Supplement – TES – jest globalną społecznością ponad 8 milionów 

edukatorów, oferującą materiały edukacyjne, prezentacje i projekty jak również ciekawe 

artykuły związane z rozwojem zawodowym np. tworzenie opowieści cyfrowych, 

przewodnik dla nauczycieli po Google Drive; narzędzia współpracy. Rejestracja jest 

bezpłatna. 

Link: www.TES.com 
 

 
 

Badania i artykuły 

• Open Educational Resources in Language Teaching and Learning. Comas-Quinn, Anna 

and Fitzgerald, Alannah (2013). Open Educational Resources in Language Teaching and 

Learning. Higher Education Academy (HEA), York 
Dwa   projekty,   których   celem   był   promocja  otwartych   zasobów  wśród   uczniów 

i nauczycieli  języków  obcych.  Oba  projekty  wprowadzały  w   tematykę  Otwartych 

Zasobów Edukacyjnych (OER) i praktyk (OEP) koncentrując się na wspieraniu nauczycieli 

w   rozwoju   niezbędnych   umiejętności   służących   wykorzystaniu   nowych   narzędzi i 

technologii. 

Link: http://oro.open.ac.uk/37550/

http://www.ihlondon.com/
http://www.britishcouncil.org/
http://www.coerll.utexas.edu/coerll/materials
http://www.all-languages.org.uk/
http://www.all-languages.org.uk/
http://www.open.edu/openlearn/
http://www.tes.com/
http://oro.open.ac.uk/37550/
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• Co miesięczne webinaria prowadzone przez International Association of Teachers of 

English as a Foreign Language. Webinaria są bezpłatne i dostępne nie tylko dla członków 

IATEFL. 

Link: https://www.iatefl.org/web-events/webinars 
 

 
 
 

Referencje 
 

 

“ Pomimo tego że istnieją alternatywy do narzędzia Toolbox, ciężko jest znaleźć plany 

lekcji o odpowiedniej jakości jak również odpowiednie materiały (często też niektóre strony 

wymagają opłaty za tą usługę. Odkryłam, że rezultaty projektu Mall Guide pozwalają na 

znalezienie stron, których nie znalazło by się za pomocą normalnej wyszukiwarki, a które 

oferują narzędzia o wysokiej wartości edukacyjnej w zakresie nauczania języków 

(wypróbowałam stronę do nauki języka włoskiego i znalazłam na niej wiele ciekawych 

ćwiczeń gramatycznych, które można wykonać online.) 
 

Generalnie uważam, że plany lekcji, materiały i źródła tu zebrane są przydatne w 

tworzeniu i rozwijaniu nowych pomysłów i metod nauczania języków.” 

Araam Mansouri Marsh, nauczycielka 

 
“Plany lekcji są szczegółowe i mogą byc przydatne dla kogoś kto wykorzystuje dane 

narzędzie po raz pierwszy. Niemniej jednak można by w pewnych miejscach udoskonalic 

konspekty. Dobrze gdyby na początku podany był czas trwania zajęć np. 1h45min, tak aby 

nauczyciele wiedzieli ile czasu musza na to poświęcić. W pierwszym zadaniu wymienione 

są cele, ale nie jest jasne czy dotyczą one całego kursu czy danej lekcji. Niejasny jest też 

podział na zadania do wykonania w klasie i te domowe: zadanie w klasie – „stworzyć 

przewodnik dla osób mówiących w innym języku, którzy chcą brać udział w spotkaniach”, 

zadanie domowe – “stworzyć przewodnik dotyczący udziału w spotkaniach dla osób, które 

niedawno przyjechały do UK.” 

Toolbox – bardzo przydatne podczas wyszukiwania narzędzi online. Problemem może być 

utrzymanie aktualności tego narzędzia, jako że niektóre strony zostały zarchiwizowane. 

Interaktywny katalog online – świetne narzędzie ze względu na filtry jakie oferuje. 

Dostępne dla każdego.” 

Michelle Petros, Tutor

http://www.iatefl.org/web-events/webinars
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Wnioski 
 
 
 

Niniejszy raport   jest  wynikiem  i  podsumowaniem  dwóch   lat  fantastycznej   współpracy, 

efektywnych   spotkań   i  intensywnej   pracy.  W  ramach   projektu   Mall  Guide  nie   tylko 

opracowano  wartościowe  narzędzia  i przewodniki  dla  trenerów,  instytucji  szkoleniowych i 

uczniów, ale również  pokazano  nowe  sposoby  uczenia  się i nauczania  z wykorzystaniem 

materiałów online. Partnerzy projektu skorzystali również z badań, testowania i wykorzystania 

tych narzędzi podczas własnych szkoleń językowych. 

 

Choć  nasz  projekt  zbliża  się  do  końca,  zebrane,  przetestowane i opracowane  narzędzia 

pozostają   dostępne  dla  nauczycieli  i  uczniów,  którzy  chcą  korzystać  z  nowoczesnych 

technologii   w  procesie   uczenia   się/nauczania.   Zapraszamy   czytelników  do   korzystania 

z wypracowanych  rezultatów, oraz zachęcamy do współpracy w zakresie cyfryzacji nauczania. 

Zamieszczone tu linki oferują szerokie możliwości zwiększania umiejętności  cyfrowych. Teraz 

twoja kolej aby je przetestować i podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami. Mall Guide jest 

swego  rodzaju  interaktywnym  narzędziem,  korzystajmy z niego  i rozwijajmy go  wspólnie 

dodając nasze dobre praktyki i doświadczenia.
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Glosariusz 
W tej części chcielibyśmy zaprezentować pojęcia powiązane z tematyką MALL. 

 
 
 

Nauczanie 
komplementarne 

(ang. Blended 
learning) 

Jest to rodzaj nauki, który łączy tradycyjne, 
bezpośrednie zajęcia w klasie z treściami lub 
instrukcjami dostarczanymi za pośrednictwem 
mediów cyfrowych i Internetu (znany również 
jako nauka hybrydowa lub spersonalizowana). 

 
 

Pamięć masowa w 
chmurze 

(ang.Cloud storage) 

Model magazynowania danych, w którym dane 
cyfrowe są przechowywane w logicznych 
pulach, fizyczna pamięć obejmuje wiele 
serwerów (a często lokalizacji), a środowisko 
fizyczne jest zazwyczaj zarządzane przez firmę 
hostingową. Dostawcy pamięci w chmurze są 
odpowiedzialni za utrzymanie dostępności 
danych oraz zapewnienie ochrony i działania 
środowiska fizycznego. Osoby fizyczne lub 
organizacje kupują lub wynajmują przestrzeń w 
chmurze od dostawcy, aby przechowywać tam 
informacje dotyczące użytkownika, organizacji 
czy aplikacji. 

 
 

Nauka języków 
wspomagana 
komputerowo 
(ang. Computer- 

assisted language 
learning -CALL) 

Obejmuje szeroki zakres zastosowań technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych oraz metod 
nauczania i uczenia się języków obcych, 
począwszy od "tradycyjnych" programów 
ćwiczeń i powtórek, które charakteryzowały 
CALL w latach sześćdziesiątych i 
siedemdziesiątych do najnowszych przejawów 
CALL wykorzystywanych w wirtualnym 
środowisku uczenia się oraz szkoleniach na 
odległość. 

Komunikowanie się 
za pośrednictwem 
komputerów (ang. 

Computer- Mediated 

To każdy przejaw ludzkiej komunikacji, który 
odbywa się przy użyciu dwóch lub więcej 
urządzeń elektronicznych (np. wiadomości 
błyskawicznych, poczty elektronicznej, czatów, 
forów internetowych, serwisów 
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Communication - CMC) społecznościowych). 
 
 

System zarządzania 
treścią 

(ang. Content- 
Management-System - 

CMS) 

Aplikacja wspierająca tworzenie i modyfikację 
treści cyfrowych przy wykorzystaniu prostego 
interfejsu, obsługująca wielu użytkowników 
pracujących w jednym środowisku. Funkcje CMS 
obejmują – między innymi – publikowanie w 
Internecie, zarządzanie formatami, edycję 
historii i kontrolę wersji, indeksowanie, 
wyszukiwanie i pobieranie. 

 
 
 
 

Flashcard 

Fiszki to karty zawierające informację takie jak 
hasło, datę, pytanie, na jednej stronie i 
definicję, tłumaczenie czy odpowiedź na drugiej. 
Fiszki mogą być wykorzystane podczas zajęć w 
klasie lub samodzielnej nauki. Za pomocą fiszek 
można ćwiczyć słownictwo, daty, regułki czy 
każde inne zagadnienie, którego można nauczyć 
się za pomocą formuły pytanie – odpowiedź. 

 
 

Nauczanie 
odwrócone 
(ang. Flipped 

Learning/classroom) 

Podejście pedagogiczne w którym bezpośrednia 
nauka przesuwa się z przestrzeni nauki 
grupowej do indywidualnej przestrzeni uczenia 
się. Powstała przestrzeń grupy przekształca się 
w dynamiczne, interaktywne środowisko 
uczenia się, w którym wychowawca prowadzi 
uczniów, którzy stosują pojęcia i angażują się 
twórczo w przedmiot 

 
 

Grywalizacja 
(ang. Gamification) 

Wykorzystanie struktury i zasad gier w 
kontekście innym niż gry, w celu zwiększenia 
zaangażowania użytkownika, produktywności 
organizacji, efektywności nauki, zatrudniania i 
oceny pracowników czy wydajności systemów. 
Grywalizacja bazuje na przyjemności, jaka płynie 
z pokonywania kolejnych osiągalnych wyzwań, 
rywalizacji, współpracy itp. 

Technologie 
informacyjne i 

komunikacyjne - 
ICT 

Określenie zbiorowe obejmujące każde 
urządzenia czy aplikację służącą komunikacji: 
radio, telewizja, telefon komórkowy, sprzęt i 
oprogramowanie komputerowe, systemy 
satelitarne i inne 

System zarządzania Oprogramowanie służące administracji, 
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nauczaniem 
(ang. Learning 

management system - 
LMS) 

dokumentacji, raportowaniu i dostarczaniu 
kursów e-learning i programów szkoleniowych. 

Masowe otwarte 
kursy online (ang. 

Massive Open 
Online Course - 

MOOC) 

Kurs online umożliwiający nieograniczony i 
otwarty dostęp do materiałów szkoleniowych 
przez Internet. Oprócz tradycyjnych materiałów 
szkoleniowych takich jak wykłady czy zadania do 
rozwiązania, wiele z kursów MOOC oferuje 
interaktywne fora wspierające tworzenie 
społeczności internetowych studentów i 
nauczycieli. MOOC po raz pierwszy pojawiły się 
w roku 2008, a od 2012 są powszechnie 
wykorzystywane w nauczaniu. 

 
 
 
 

M-learning 

Forma kształcenia na odległość, w której 
uczniowie korzystają z urządzeń przenośnych, 
takich jak telefony komórkowe, komputery 
przenośne lub tablety. Choć e-learning 
umożliwił naukę w domu, m-learning poszedł 
krok dalej umożliwiając naukę, wszędzie gdzie 
dostępny jest sygnał radiowy. 

 
 

Otwarte zasoby 
edukacyjne 
(ang. Open 

educational resources 
- OER) 

Ogólnodostępne i otwarte dokumenty i 
materiały, które mogą być wykorzystane do 
uczenia się, nauczania czy badań. Są elementem 
wiodącego trendu w nauczaniu na odległość i 
otwartej dostępności do informacji i wiedzy. 

 
 

Otwarty dostęp do 
kodu źródłowego 
(ang. Open source) 

Oprogramowanie dostępne bezpłatnie z kodem 
źródłowym, który może być modyfikowany i 
redystrybuowany. Open source nie oznacza 
"wolne od praw autorskich", i często zawiera 
ograniczenia dotyczące odsprzedaży 
oprogramowania. Dobrym przykładem 
otwartego źródła w edukacji jest Moodle. 

 
 

Nauczanie 
spersonalizowane 

(ang. Personalized 

Odnosi się do instrukcji, w której tempo nauki i 
instrukcje są zoptymalizowane pod kątem 
potrzeb każdego ucznia. Cele uczenia się, 
charakter i sposób przekazywania instrukcji 
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learning) (oraz ich sekwencja) mogą się różnic w 
zależności od potrzeb uczniów. Dodatkowo, 
zadania są istotne dla uczniów, opierają się na 
ich zainteresowaniach i często się przez nich 
inicjowane. 

 
 

Wtyczka 
(ang. Plugin) 

Element oprogramowania, który dodaje 
konkretną funkcję do istniejącego programu 
komputerowego. Jeśli program obsługuje 
wtyczki, można go dostosowywać. Typowe 
przykłady to wtyczki używane w przeglądarkach 
internetowych do dodawania nowych funkcji, 
takich jak wyszukiwarki, antywirusy czy 
możliwości korzystania z nowego typu pliku, 
takiego jak na przykład nowy format wideo. 

 
 

Podcast 

Cyfrowy plik dźwiękowy udostępniony w 
Internecie do pobrania na komputer lub 
urządzenie przenośne, zazwyczaj dostępny jako 
seria, którego nowe odcinki mogą być odbierane 
przez subskrybentów automatycznie. 

 
 

SLA 

W Europie termin ten oznacza uczenie się 
drugiego języka (Second Language Acquisition), 
jakkolwiek w Wielkiej Brytanii jest skrótem od 
Service Level Agreement, czyli umowy o 
poziomie usług. 

Wirtualne 
środowisko nauki 
(ang. virtual learning 
environment - VLE) 

Jest to zbiór narzędzi opracowanych dla 
zwiększenia efektywności uczenia się i 
nauczania poprzez wykorzystanie w tym 
procesie komputerów i Internetu. 

 
 

WordPress 

Popularny system zarządzania treścią, który jest 
dostępny jako usługa hostowana 
(wordpress.com) lub platforma samodzielna 
(wordpress.org). WordPress jest w pełni 
konfigurowalny i może być używany niemal do 
wszystkiego, czy to strona internetowa, blog czy 
kurs językowy. 

 


