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Wstęp 

Czym jest MALL? 
 

MALL (Nauka języków wspomagana komputerowo, ang. Mobile- assisted language learning) jest 

nauką języka wspieraną przez urządzenia mobilne. MALL jest podzbiorem zarówno nauczania 

mobilnego (m-learning) jak i nauczania komputerowego (CALL). MALL dojrzał do wspierania 

słuchaczy w nauczaniu języków obcych wraz z rozwojem technologii mobilnych takich jak telefony 

komórkowe, odtwarzacze MP3 i MP4, cyfrowe organizery (PDA), czy urządzenia typu iPhone oraz 

iPad. Dzięki MALL, słuchacze są w stanie uzyskać dostęp do materiałów szkoleniowych z zakresu 

nauki języka obcego oraz komunikować się z edukatorami i innymi uczestnikami w dowolnym 

miejscu i czasie. 

Poszerzenie nauczania języka poprzez MALL dodaje procesowi dydaktycznemu dynamiki, co nie jest 

możliwe w tradycyjnej klasie. Dostęp do nauczania jest możliwy w dowolnym miejscu i czasie, o ile 

jest dostępna transmisja danych. Pozwala to użytkownikom na doszlifowanie umiejętności 

językowych tuż przed, lub tuż po odbyciu rozmowy w języku, którego się uczą. Dostęp przez 

urządzenia mobilne oferuje również dynamikę w odniesieniu do nauczania opartego o współpracę, 

gdyż użytkownicy mogą dzielić proces nauczania w małych, działających synchronicznie grupach. 

Edukatorzy poszukują możliwości wykorzystania TIK w procesie dydaktycznym w celu poprawy 

efektywności zarówno nauczania jak i uczenia się, przez co powstały różne rodzaje oprogramowania. 

Prezentacje, edukacyjne gry symulacyjne, interaktywne ćwiczenia, w połączniu z w zasadzie 

nieograniczonymi otwartymi zasobami edukacyjnymi czynią informatykę potężnym narzędziem do 

nauczania i uczenia się, jednak, co za tym idzie, rosnąca ilość i złożoność narzędzi mogą stać się 

przeszkodą dla wielu nauczycieli. Wybór narzędzia i używanie go w klasie nie jest wystarczające – 

konieczne jest wybranie narzędzia odpowiedniego dla potrzeb słuchaczy, zgodnego z programem 

nauczania i trendami technologicznymi. W niniejszym raporcie skupiono się na aspektach 

technicznych najbardziej istotnych z punktu widzenia edukatorów/słuchaczy. 

Projekt Mall Guide – krótki opis. 

 

Technologia zmienia sposób działania naszego społeczeństwa. Oferuje nowe możliwości i umożliwia 

dostęp do źródeł, których wcześniej nie moglibyśmy sobie wyobrazić. Niestety, nasz skostniały system 

edukacyjny nie jest wystarczająco elastyczny, aby skorzystać ze wszystkich możliwości. Placówki 

edukacyjne, a co za tym idzie, trenerzy i edukatorzy, nie otrzymują wystarczającego wsparcia 

i prowadzących do dopasowania programów szkoleniowych do wymagań słuchaczy. Brak 
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umiejętności, napięte harmonogramy i brak czasu na przygotowanie do nauczania są głównymi 

powodami, dla których nie są podejmowane eksperymenty w zakresie wykorzystania nowych metod 

i strategii. 

Projekt zamierza zwalczyć te problemy poprzez stworzenie referencyjnego przewodnika dla 

edukatorów języków, który zapewni wsparcie w kontekście nabywania lub poprawy kompetencji 

cyfrowych. Przewodnik zachęci edukatorów do wykorzystywania rozwiązań TIK w procesie 

nauczania oraz ułatwi wdrożenie nauki języków wspomaganej komputerowo (MALL) w ich 

przyszłych klasach. 

Przewodnik MALL dla Edukatorów Języków będzie składał się z: 

● Katalogu online gromadzącego najbardziej istotne narzędzia cyfrowe do nauczania języków, 

w szczególności te wspierające komputerowo naukę drugiego języka w krajach partnerskich 

● Wskazówek dla edukatorów obejmujących metodologiczne i techniczne zagadnienia związane 

z narzędziami zgromadzonymi w katalogu 

● Zestawu narzędzi z pięcioma przykładami możliwych wdrożeń narzędzi do nauczania języków 

● Testowania wdrożeń 

● Testowania opracowanych narzędzi 

● Zbiorczego, interaktywnego podręcznika online składającego się ze wszystkich uprzednio 

wypracowanych rezultatów oraz nowej części z odnośnikami do dalszych programów 

rozwojowych i źródeł finansowania dla edukatorów. 

Chociaż projekt jest skierowany do edukatorów dorosłych uczących drugiego języka, obejmuje on 

również potrzeby nauczycieli i uczniów, trenerów, osób uczących się języków oraz placówek 

edukacyjnych. Projekt ten nie tylko stworzy nowe narzędzia do nauki języków, ale jego celem jest 

opracowanie narzędzi referencyjnych dla edukatorów służących do informowania oraz zapewnienia 

wsparcia podczas stosowania rozwiązań MALL w procesie nauczania. 

Partnerstwo 

 

Iberika Group (koordynator), z siedzibą w Berlinie, Niemcy, działająca od roku 1996 instytucja 

szkoleniowa, z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języków i zarzadzaniu projektami 

europejskimi.  
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Danmar Computers LLC (Polska) jest firmą działającą w obszarze IT i oferującą szkolenia w tej 

branży. 

RUNI Center (Bułgaria) centrum edukacyjne założone w 1996, działające w trzech obszarach – 

edukacji formalnej, nieformalnej i projektów (krajowych i międzynarodowych).   

Active Citizens Partnership (Grecja) jest organizacją pozarządową posiadająca bogate doświadczenie 

w tworzeniu i realizowaniu programów szkoleniowych odpowiadającym aktualnym potrzebom 

społecznym na poziomie krajowym i międzynarodowym. 

Dacorum CVS ( Community Action Dacorum) (UK) jest organizacją pozarządową, oferująca usługi 

na poziomie lokalnym, w odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności. 

Metodologia 

 

Kryteria brane pod uwagę podczas analizy uprzednio wybranych 100 narzędzi online to nauczania 

języków były następujące: 

● Złożoność środowiska / implementacji treści  

 Ocenie poddano różne typy materiałów oraz dostępność opcji, od treści audio/wideo do 

interaktywnych gier, pokojów rozmów czy narzędzi do samooceny.  

● Otwartość oprogramowania/dostęp/rejestracja  

 Powyższe kryteria pozwoliły sprawdzić, czy dane narzędzie posiada darmowy dostęp do treści 

szkoleniowych, czy jest możliwy dostęp w trybie online i offline, oraz czy jest wymagana 

rejestracja. 

● Komfort użytkowania  

Jest to bardzo istotny czynnik związany z używaniem dowolnego narzędzia online, gdyż 

istnieje wiele serwisów oferujących dobre materiały i ciekawe opcje, jednak poruszanie się po 

nich jest bardzo uciążliwe, co może zniechęcić potencjalnych użytkowników. 

● Wymagana wiedza i umiejętności  

Ze względu na złożoność niektórych narzędzi, pewna ich część może nie być odpowiednia dla 

niektórych słuchaczy. Znając poziom wymaganej wiedzy i umiejętności do korzystania 

z narzędzia, edukatorzy mogą w łatwy sposób wybrać narzędzie odpowiednie dla swoich 

kursów/słuchaczy. 

● Wymagania sprzętowe i programowe 

Wszystkie narzędzia są zbudowane jako systemy webowe, co oznacza, że nie mają one zbyt 

wysokich wymagań. Z punktu widzenia edukatorów, istotne jest posiadanie wiedzy odnośnie 

wymagań w zakresie dodatkowego wyposażenia, dzięki któremu można w pełni wykorzystać 
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możliwości narzędzia. W odniesieniu do wymagań programowych często spotykanym 

wymogiem jest konieczność zainstalowania dodatku. 

● Oczekiwany trend technologiczny 

Kryterium to, jak sama nazwa wskazuje, zostało użyte do określenia potencjału rozwoju 

narzędzi oraz możliwości dostosowania ich do nowych wymagań i technologii. Podczas analizy 

tego parametru, skupiano się na aspektach związanych z atrakcyjnością danego narzędzia oraz 

aktualnej liczby użytkowników.  
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Analiza 

Analiza popularnych narzędzi internetowych 
 

Internet jest czymś więcej niż tylko zbiorem stron internetowych. Jest potężnym środkiem 

komunikacji. Edukatorzy mogą wykorzystać wiele narzędzi online podczas zajęć językowych. 

Komunikacja komputerowe jest łatwym (i tanim) sposobem na tworzenie środowisk słuchaczy, którzy 

mogą porozumiewać się z osobami mówiącymi w ojczystym języku. Ponadto, edukatorzy mogą 

wykorzystać fora dyskusyjne, czaty, platformy do komunikacji tekstowej w czasie rzeczywistym, 

blogi, podkasty i strony wiki. Istnieją również programy takie jak Skype, które umożliwiają 

prowadzenie rozmów przez Internet z dowolną osobą na świecie, co okazało się bardzo efektywnym 

sposobem na naukę języków. Narzędzie to pozwala słuchaczom na komunikację w uczonym języku. 

Nauczyciel drugiego języka może zorganizować rozmowę z osobami mówiącymi w ojczystym języku 

dla swoich słuchaczy. Ten interaktywny program może być wspierany przez edukatorów i słuchaczy 

w klasie oraz poza nią. Przykłady innych często używanych platform i rozwiązań obejmują webinaria, 

wiki, WordPress czy Moodle. 

Pojęcie "webinarium" składa się ze słów web i seminarium, co oznacza prezentację, wykład, lub 

warsztaty, przeprowadzane przy wykorzystaniu Internetu. Webinarium, znane lepiej jako konferencje 

internetowe, odnosi się do różnych form usług internetowych takich jak seminaria internetowe 

“webinaria”, webcasty czy spotkania online. Konferencje internetowe są możliwe dzięki technologiom 

internetowym, szczególnie połączeniu TCP/IP. Protokół ten umożliwia połączenie między dwiema 

stacjami jak również przesyłanie danych od jednego nadawcy do nieograniczonej ilości odbiorców. 

Umożliwia jednoczesne strumieniowanie danych w postaci wiadomości tekstowych, głosu i wideo 

czatu do lokalizacji rozproszonych geograficznie. Jakkolwiek rozpoczęcie webinarium wymaga 

pewnego przygotowania się ze strony prowadzącego. Przed rozpoczęciem webinarium, trener 

powinien wybrać, zainstalować i zapoznać się z daną technologią. 

  



     “THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS”  

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

 

7 

Wiki to strona internetowa, która pozwala na wspólną modyfikację treści na niej zamieszczanych 

z poziomu przeglądarki. Wiki obsługuje hiperłącza i umożliwia proste tworzenie i łączenie nowych 

stron. Najpopularniejszym przykładem strony wiki jest Wikipedia, encyklopedia internetowa. Nie jest 

to pojedyncze wiki, ale raczej zbiór setek wiki, każdej w innym języku. Ponadto, poza Wikipedia 

istnieją setki tysięcy innych wiki, prywatnych i publicznych, wliczając w to wiki działające jako źródła 

zarządzania wiedzą, narzędzia do robienia notatek, stron społeczności czy tych instalacji, które działają 

w sieci intranet. Strona wiki zmienia odwiedzających w czynnych uczestników, pozwalając im 

tworzyć bądź edytować treści dostępne na stronie, bez szczególnej wiedzy technicznej czy narzędzi. 

Wszystko, co jest potrzebne to komputer i dostęp do Internetu. Z tego powodu wiki ulega ciągłym 

zmianom, w wyniku dodawania nowych treści, zmiany lub odrzucenia istniejących. Wprowadzone 

zmiany są od razu widoczne na stronie, w związku z tym wiki ciągle rosną, będąc źródłem wiedzy 

zbiorowej zamiast indywidualnej. Poza tekstem wiki może zawierać również dźwięki, filmy i obrazki. 

Technologia ta jest łatwa w użyciu zarówno dla edukatorów jak i słuchaczy. Niemniej jednak, 

ponieważ każdy może edytować treść, istnieje ryzyko pojawienia się błędnych informacji na stronie. 

Co za tym idzie, wiki wymaga ciągłego monitorowania. 

WordPress jest darmowym systemem zarządzania treścią (CMS). Został upubliczniony 27 maja, 2003 

roku. Wordpress instaluje się na serwerze, który albo jest częścią usługi hostingowej albo sam jest 

hostem; przykładem pierwszego może być WordPress.com, a drugiego komputer z zainstalowanym 

pakietem oprogramowania WordPress.org. WordPress jest w pełni konfigurowalny i może być 

wykorzystany na wiele sposobów, dając edukatorom szeroki wachlarz opcji od prostych blogów do 

różnego rodzaju stron internetowych. Poprzez wykorzystanie różnych szablonów, tworzenie stron 

internetowych staje się proste i odpowiednie do różnych potrzeb. WordPress ma również wbudowane 

wsparcie dla obrazów, materiałów audio czy wideo. Dodatkowo może zostać użyty do zarządzania 

dokumentami lub plikami. 

Moodle jest skrótem od modularnego, obiektowego i dynamicznego środowiska nauczania (ang. 

modular object-oriented dynamic learning environment). Moodle jest darmowym systemem 

zarządzania nauczaniem, wykorzystywanym przy zintegrowanej metodzie kształcenia, nauczaniu na 

odległość, odwróconym nauczaniu (flipped classroom) oraz innych projektach e-learningowych 

w szkołach, uniwersytetach, miejscach pracy czy innych sektorach. Zanim uczniowie zaczną 

korzystanie z Moodle, musza się zarejestrować w systemie. Zwykle odbywa się to z pomocą 

nauczyciela lub administratora. Po utworzeniu kursu i zarejestrowaniu się w systemie, można 

rozpocząć naukę. Kurs można dostosować do różnych potrzeb grupy czy nauczyciela. Poza 

przeglądaniem materiału i rozwiązywaniem ćwiczeń, dostępne jest również forum umożliwiające 

uczniom i nauczycielom wymianę pomysłów poprzez dodawanie komentarzy do głównego wątku – 
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oraz możliwość oceny postów. Rozwiązanie to jest łatwe w użyciu zarówno dla edukatorów, jak i dla 

słuchaczy. Kursy oferują wiele sposobów dostosowania ich do potrzeb edukatora lub grupy, co wiąże 

się z pewnym przygotowaniem. Kiedy kurs jest już stworzony, może być on wykorzystywany w wielu 

środowiskach nauczania. Ponieważ dostęp do kursu jest przyznawany każdemu słuchaczowi z osobna, 

wszystkie kursy, grupy oraz zamieszczone w nich informacje nie są dostępne publicznie. 

YouTube to serwis umożliwiający dzielenie się filmami, z siedzibą w San Bruno, California (USA). 

Usługa powstała w lutym 2005 roku. W listopadzie 2006 roku została kupiona przez Google i obecnie 

jest jedną ze spółek zależnych Google. YouTube jest trzecią najczęściej odwiedzaną strona 

internetową, która w lipcu 2015 przyciągała ponad 15 miliardów odwiedzających co miesiąc. Serwis 

umożliwia użytkownikom dodawanie, przeglądanie, ocenianie i komentowanie filmów i wykorzystuje 

technologie WebM, H.264/MPEG-4 AVC, oraz Adobe Flash Video. Dostępne materiały obejmują 

wideoklipy, teledyski, trailery kinowe, wideoblogi czy filmy edukacyjne. YouTube dostępny jest na 

komputery, urządzenia mobilne pracujące na Androidzie i iOS, oraz na konsolach wideo z dostępem 

do Internetu. 

Większość materiałów dostępnych na YouTube zostało dodanych przez osoby prywatne, ale 

organizacje medialne oferują swoje materiały za pośrednictwem YouTube na zasadzie programu 

partnerskiego. Niezarejestrowani użytkownicy mogą oglądać materiały bezpłatne. Użytkownicy 

zarejestrowani mogą również dodawać filmy trwające do 15 minut na swoich kanałach. Użytkownicy 

korzystający z serwisu zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie, mogą dodawać materiały 

wideo o długości do 12 godzin, co wymaga weryfikacji konta, zazwyczaj przez telefon komórkowy. 

Filmy wideo zawierające potencjalnie obraźliwe treści są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych 

użytkowników, którzy określili swój wiek na ponad 18 lat. 
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Analiza 100 zasobów edukacyjnych  

 

Ta część raportu przedstawia analizę techniczną 100 narzędzi służących do nauki zgromadzonych 

przez partnerstwo projektu. Wszystkie narzędzia zostały starannie wyselekcjonowane 

i przeanalizowane zgodnie z oczekiwaną efektywnością związaną z ich wykorzystaniem podczas zajęć 

językowych. Kryteria wybrane do analizy obejmowały złożoność środowiska/implementacji treści; 

komfort użytkowania; wymaganą wiedzę i umiejętności; wymagania sprzętowe oraz programowe; 

oczekiwany trend technologiczny; otwartość oprogramowania; rodzaj dostępu; przyjazność dla 

urządzeń mobilnych oraz ewentualne wymagania związane z rejestracją. 

 

 

Numer 1 Język Bułgarski 

Nazwa Classroom.bg – Kursy online w języku bułgarskim 

Opis Kurs online języka angielskiego, zawierający 19 lekcji w formie 
filmów. 

Link http://classroom.bg/online-video-lessons/2.htm 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Każda z lekcji zawiera filmy uprzednio wysłane na YouTube, tak więc 
zawartość lekcji może być wyświetlana poprzez stronę classroom.bg 
lub bezpośrednio z serwisu YouTube. Filmy te mogą być także 
umieszczane na innych stronach. 

Komfort użytkowania  Łatwy  

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe  

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, smartfon, słuchawki 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni, materiały mogą być używane również na innych tego typu 
platformach online. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 2 Język Bułgarski 

Nazwa Video English tutorials 

Opis Video English tutorials  - 30 filmów umieszczonych w servisie Vimeo 
zawierających tłumaczenia terminologii, oraz przykłady. 

Link https://vimeo.com/channels/145946  

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Zbiór 30 filmów, które mogą być łatwo udostępniane na innych 
stronach internetowych. 

Komfort użytkowania  Łatwy  
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Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe  

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, smartfon, słuchawki 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni, Vimeo jest doskonałym narzędziem do dystrybuowania 
filmów. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 3 Język Bułgarski 

Nazwa Learn language 

Opis Jest to platforma z ponad 150 lekcjami dostępnymi za darmo. Zawiera 
gry interaktywne, lekcje “Learning Lounge”, oraz “Memory Machine”. 
Zawiera również listy z ważnymi frazami, slang w wybranym języku, 
podstawowe zwroty. Można tam również znaleźć ponad 350 
czasowników, oraz 1500 nowych słów. 

Link http://www.learnalanguage.com/ 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Zasób umożliwiający naukę języka. Interfejs użytkownika jest 
nieodpowiedni, na każdej ze stron jest zbyt dużo treści I reklam. 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, smartfon, słuchawki 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni, użyteczność jest niska, ale znaleźć można części interaktywne, 
dużo treści. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 4 Język Bułgarski 

Nazwa Learn Bulgarian for free 

Opis Platforma ta pomaga nauczyć się bułgarskich wyrażeń i zwrotów, 
poprzez wbranie ich z listy. Obejmuje ona szeroki zakres tematów w 
języku bułgarskim, łącznie z numerami, nazwami dni i miesięcy. 
Zwroty w języku bułgarskim nagrane są przez osobę dla której język 
Bułgarski jest językiem ojczystym. 

Link http://www.surfacelanguages.com/language/Bulgarian.html 
Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Zasoby do nauki języka zawierające dźwięk oraz gry interaktywne. 
Interfejs użytkownika jest dobrze zaprojektowany, ale gry wyglądają 
na przestarzałe pod względem wyglądu. 

Komfort użytkowania  Łatwy 
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Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, smartfon, słuchawki 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni, dobrze zaprojektowana i interaktywna treść. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 5 Język Bułgarski 

Nazwa Innovative Language Com 

Opis Każda z lekcji koncentruje się na dialogu, który przedstawia jeden 
główny punkt gramatyczny; kluczowe słowa; poprawna wymowa 
każdego ze słów z pomocą osoby, której językiem ojczystym jest 
bułgarski. 

Link http://www.innovativelanguage.com/learn-bulgarian/online-course 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Dobrze zaprojektowany zestaw kursów zawierających tekst I dźwięk. 
Bardzo nowoczesny interfejs użytkownika z wieloma interaktywnymi 
elementami. Zawartość kursów może być pobierana, jako plik PDF. 
Dodatkową funkcjonalnością jest możliwość nagrania swojego głosu 
podczas wypowiadania słowa, oraz porównania go z głosem osoby, 
której język bułgarski jest językiem ojczystym. 

Komfort użytkowania  Łatwy  

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, smartfon, słuchawki, mikrofon 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Wysoki, nowocześnie zaprojektowana, z wieloma interaktywnymi 
elementami, ocena umiejętności mowy. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Tak 

 

Numer 6 Język Bułgarski 

Nazwa Easybulgarian 

Opis Obejmuje zagadnienia o szczególnym znaczeniu dla cudzoziemców, 
takie jak bułgarskie zwroty dotyczące nieruchomości, zwroty 
dotyczace miłości. Materiały dźwiękowe nagrane przez osoby których 
język bulgarski jest jezykiem ojczystym. 

Link http://www.easybulgarian.com/ 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Tylko wersja demonstracyjna jest dostępna za darmo. Kursy zawierają 
interaktywne treści, o przestarzałym wyglądzie w technologii Flash. 

Komfort użytkowania  Łatwy  
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Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, smartfon, słuchawki 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni, przestarzały wygląd, oraz średnia-niska użyteczność. Tylko 
kilka funkcjonalności jest dostępnych za darmo. Dostęp do 
kompletnego kursu jest płatny. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie, dla wersji 
demonstracyjnej 

 

Numer 7 Język Bułgarski 

Nazwa What does that mean? 

Opis Angielskie idiomy, slogany, buzzword i slang. Jest jak słownik, ale 
oferuje również kombinacje słów i zwrotów. 

Link http://www.whatdoesthatmean.com/ 
Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Prosty system “zapytaj I otrzymaj odpowiedź” z dobrze 
zaprojektowanym interfejsem użytkownika. Chcąc zadać pytanie 
należy się wpierw zarejestrować. Użytkownicy mogą oznaczać 
odpowiedzi, jako pozytywne, oraz negatywne. System tagów pozwala 
łatwo znaleźć konkretne pytania. W odpowiedziach do pytań znajduje 
się dużo spamu w skutek braku moderacji zamieszczanych przez 
użytkowników treści. 

Komfort użytkowania  Łatwy  

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, smartfon 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni, nowoczesny wygląd, zaangażowanie użytkowników, ale brak 
moderacji zamieszczanych treści. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Tak, chcąc zadać 
pytanie 

 

Numer 8 Język Bułgarski 

Nazwa Free language 

Opis Kompletny system do nauki z dźwiekiem, filmami i aplikacją mobilną. 
Od podstawowego do zaawansowanego poziomu. Szeroki zasób 
materiałów daje doskonałe mozliwości do nauki języka bułgarskiego 
również poprzez urządzenia mobillne. Uczy bułgarskiego szybko pod 
kątem podruży I biznesu. 
 

Link https://freelanguage.org/learn-bulgarian 
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Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Nowocześnie zaprojektowany portal z różnymi zasobami do nauki 
języka Bułgarskiego. Interfejs użytkownika jest nowoczesny, 
nawigacja jest prosta, oprawa graficzna zachęca użytkowników do 
odwiedzania tej platformy. 

Komfort użytkowania  Łatwy  

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, smartfon 
Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni, nowoczesny wygląd, zaangażowanie użytkowników i dobry 
podział treści. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 9 Język Bułgarski 

Nazwa Open Culture 

Opis Zasób bogaty w książki, filmy, artykuły oraz magazyny i gazety w 
różnych językach, lekcje z dźwiekiem i filmami, kursy językowe. 

Link http://www.openculture.com/freelanguagelessons 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Niezbyt dobrze zaprojektowany. Na stronie głównej jest za dużo 
treści, trudno jest znaleźć to, czego aktualnie poszukujemy. Platforma 
oferuje wiele darmowych kursów dotyczących różnych dziedzin. 
 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, smartfon 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni, niezbyt dobrze zaprojektowany z niską użytecznością, ale 
zawiera dużo odnośników do darmowych kursów. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 10 Język Bułgarski 

Nazwa BulgarianPod101.com 

Opis Wymowa, alfabet, słownik, aplikacja mobilna   

Link http://www.bulgarianpod101.com/bulgarian-resources/ 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Dobrze zaprojektowana platforma z zasobami podzielonymi na 
kategorie. Interfejs użytkownika jest nowoczesny, a kategorie 
zaprezentowane są w prosty I przejrzysty sposób. 

Komfort użytkowania  Łatwy 
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Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, smartfon 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni, nowocześnie zaprojektowana, zaangażowanie użytkowników, 
dobry podział na kategorie 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 11 Język  

Nazwa Learn with Oliver 

Opis Kombinacja dwudziestu języków z ponad 15000 fiszkami 
zawierającymi 40000 przykładów zdań. Innowacyjne narzędzie uczące 
nowych słów. 

Link https://www.learnwitholiver.com  

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Wysoka. Oferuje system fiszek do ćwiczenia znajomości słów, oraz 
różne gry i ćwiczenia interaktywne. Ciekawą funkcjonalnością jest 
Analizator Tekstu, który wyjaśnia każde ze słów w tekście. 

Komfort użytkowania  Struktura strony jest bardzo dobrze zorganizowana, nawigacja jest 
prosta. 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Tak 

 

Numer 12 Język Angielski 

Nazwa Englishpage.com 

Opis Darmowe lekcje angielskiego, tutoriale i zasoby ESL / EFL zawierające 
kilkadziesiąt interaktywnych ćwiczeń 

Link http://www.englishpage.com  

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Średnia – Strona zawiera głównie słowniki I gramatykę w formie 
tekstowej z prostymi interaktywnymi grami/ćwiczeniami. Ilość treści 
zamieszczonej na stronie nie jest duża. Zawiera łącza odsyłające do 
zewnętrznych stron, w celu ćwiczenia rozumienia ze słuchu/wymowy. 

Komfort użytkowania  Strona wygląda bardzo skomplikowanie. Szata graficzna jest 
nieatrakcyjna, nawigacja jest trudna. 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

https://www.learnwitholiver.com/
http://www.englishpage.com/
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Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, smartfon 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Niski. Narzędzia tego typu stają jest coraz mniej popularne z powodu 
ograniczonej funkcjonalności jak brak paska postępu, brak możliwości 
wygenerowania certyfikatu, oraz nieatrakcyjny wygląd. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 13 Język Angielski 

Nazwa English Exam 

Opis Strona jest dla osób przygotowujących się do egzaminu z języka 
angielskiego. Zawiera darmowe testy dla najważniejszych egzaminów 
ESL: IELTS, TOEFL, TOEIC, oraz Cambridge English takich jak CAE, FCE, 
KET, PET. 

Link http://www.examenglish.com  

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Niska 

Komfort użytkowania  Średni 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer 
 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Niski 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Tak 

 

Numer 14 Język Hiszpański 

Nazwa Business Spanish 

Opis Platforma online ucząca języka tradycyjnego I biznesowego poprzez 
słuchanie i powtarzanie przykładów, oraz gramatykę 

Link http://www.businessspanish.com/  

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Średnia. Strona jest przestarzała, uboga pod względem wyglądu i 
funkcjonalności. Zawiera wyłącznie tekst i dźwięk. 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

http://www.examenglish.com/
http://www.businessspanish.com/
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Wymagania sprzętowe Komputer 
 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Niski. Narzędzie to jest przestarzałe i mało atrakcyjne dla słuchaczy. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Tak 

 

Numer 15 Język Francuski 

Nazwa Daily French Pod 
Opis Platforma z plikami audio 

Link http://www.dailyfrenchpod.com/ 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Średnia. Strona zawiera dźwięk, filmy i pliki PDF do nauki. Łączy 
codzienne podcasty, różnorodne narzędzia do nauki i społeczność 
studentów / specjalistów, z którymi można ćwiczyć. 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, smartfon 

Wymagania programowe Flash Player jest wymagany 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni. Używa podcastów, oraz ma społeczność zgromadzoną wokół 
forum oraz Skype 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online/Offline 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Tak 

 

Numer 16 Język EN, FR, IT, SP, GR 

Nazwa Conjugation 

Opis Darmowe narzędzie odmieniające ponad 35000 czasowników w 
języku hiszpańskim, angielskim, niemieckim, francuskim i włoskim. 

Link http://conjugation.io/ 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Niska. To narzędzie jest ograniczone do odmiany czasowników. 
Możliwe jest sprawdzenie wymowy czasowników, ale tylko po 
wcześniejszej rejestracji. 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

http://www.dailyfrenchpod.com/
http://conjugation.io/
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Oczekiwany trend 
technologiczny 

Niki 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 17 Język Angielski 

Nazwa TOEFL Practice 

Opis Testy praktyczne TOEFL i zbór materiałów do nauki 

Link http://i-courses.org/  
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Średnia. Narzędzie to ma taki sam interfejs użytkownika i 
funkcjonalność jak to używane podczas prawdziwego egzaminu 
TOEFL iBT. Wyświetla punktację za ćwiczenia z czytania I ze słuchu, 
oraz wskazówki, w jaki sposób rozwinąć wymagane umiejętności 
językowe do testu TOEFL. 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Zaawanasowany 

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań poza Flash Player 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Niski 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 18 Język Angielski 

Nazwa Thesaurus 

Opis Platforma, która wyświetla słowa pogrupowane według 
podobieństwa (zawierająca synonimy i antonimy) 

Link http://www.thesaurus.com/  
Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Niska. To narzędzie jest częścią dictionary.com, oprócz tego oferuje 
“słowo na dziś”, tłumaczenia, gry i blogi. 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, smartfon 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Niski 

http://i-courses.org/
http://www.thesaurus.com/
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Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 19 Język Angielski 

Nazwa Splendid Speaking 
Opis Podcasty dla słuchaczy uczących się języka angielskiego, chcących 

podnieść poziom mowy, oraz komunikacji. Może służyć, jako 
przygotowanie do testu IELTS. 

Link http://splendidspeaking.podomatic.com/  
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Średnia. To narzędzie służy docelowo do podnoszenia umiejętności 
mowy przy użyciu podcastów dostarczanych przez osoby, których 
język angielski nie jest ojczystym językiem. Każde z nagrań zawiera 
opinię eksperta na temat postępów słuchacza. 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Zaawanasowane 

Wymagania sprzętowe Komputer, słuchawki, mikrofon 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Niski 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 20 Język Angielski 

Nazwa Spanish Learning Resources 

Opis Zasoby dla nauczycieli języka hiszpańskiego – słowniki z istotnymi 
terminami, quizy, ciekawe artykuły, plany lekcji dla nauczycieli i o 
wiele więcej rzeczy mogących wspomóc program nauczania języka. 

Link http://www.pimsleurapproach.com/resources/spanish/   
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Średnia. Treść podzielona jest na wskazówki dotyczące gramatyki, 
słowniki, artykuły, gry i użyteczne odnośniki. 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, słuchawki, mikrofon 

Wymagania programowe Wymagany jest Flash Player 

Oczekiwany trend Średni 

http://splendidspeaking.podomatic.com/
http://www.pimsleurapproach.com/resources/spanish/
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technologiczny 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 21 Język Niemiecki 

Nazwa Unsere Straße - Morgens im Bad  

Opis Kurs online języka niemieckiego stworzony przez Instytut Goethego 
składajacy się z krótkich filmów. Każdy z filmów zawiera ćwiczenia ze 
słuchu i słownictwa. 

Link http://www.goethe.de/lrn/pro/str/index.html?module=0&game=1&
mode=Day 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Nowocześnie zaprojektowana, interaktywna aplikacja z funkcją 
symulacji. Zestawy obrazów prezentujących dialog. Interakcja w 
czasie odsłuchiwania dialogu jest bardzo dobrą funkcjonalnością. 
Zawiera również interaktywne funkcjonalności sprawdzające wiedzę. 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowy 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, smartfon 
Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Wysoki, nowocześnie zaprojektowane, wysoki poziom interakcji i 
zaangażowania użytkowników. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 22 Język Niemiecki 

Nazwa Deutsch am Arbeitsplatz - Deutsch für soziale Berufe  

Opis Kurs online stworzony przez Instytut Goethego. Ten kurs skierowany 
jest do osób chcących udoskonalić komunikację na tle biznesowym. 
Założeniem kursu jest zapoznanie słuchacza z nowymi słowami, 
sprawdzenie jego umiejetności rozumienia ze słuchu, znajomości 
przyimków I mowy zależnej. 

Link https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa/brf/dis/sb0/sb1.html 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Niezbyt dobrze zaprojektowany. Nawigacja nie jest intuicyjna, a 
rozmiar liter jest zbyt mały. Zawiera element interaktywne, ale 
brakuje treści multimedialnych.  

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, smartfon 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni, niezbyt nowocześnie zaprojektowany, średni poziom 
użyteczności interaktywnych elementów. 



     “THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS”  

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

 

20 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 23 Język Niemiecki 

Nazwa Jojo sucht das Glück  

Opis Telenowela dla uczących się języka niemieckigo, wyprodukowana 
przez Deutche Welle. Każdy z sezonów składa się z 33 odcinków. 
Główny bohater, Jojo, w każdym z odzinków przedstawia słuchaczom 
różne zagadnienia dotyczace gramatyki. Dodatkowo, słuchacze moga 
pobrać zestaw ćwiczeń dzięki ktoremu mogą ćwiczyć słownictwo, 
mowę, oraz rozumienie ze słuchu. 

Link http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/telenovela/s-13121 
Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Dobrze zaprojektowany interfejs użytkownika z filmami. Filmy 
posiadają napisy, co jest bardzo pomocne dla słuchaczy. Treść jest 
skategoryzowana, jako wykłady, każdy z wykładów zawiera inne 
ćwiczenia. Dobrze zaprojektowane z elementami multimedialnymi, 
motywuje użytkowników. 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowy 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, smartfon 
Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni, nowoczesny wygląd, dobry poziom użyteczności wraz z 
elementami multimedialnymi I interaktywnymi. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 24 Język Niemiecki 

Nazwa DW.DE interactive German Course 

Opis Kurs stworzony przez Deutsche Welle. Kurs ten przeznaczony jest dla 
osób uczących się z poziomu A1 do B1  

Link http://deutschkurse.dw.com/KursPlattform/WebObjects/KursPlattfor
m.woa/wo/2.1 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Niezbyt dobrze zaprojektowany, kursy stworzone za pomocą 
technologii Flash. Kurs zawiera element interaktywne, ale są one 
przestarzałe i składają się głównie z tekstu, kilku obrazów, dźwięku i 
filmów. Interfejs użytkownika dostępny jest w języku niemieckim, 
anielskim i rosyjskim. Interaktywne ćwiczenia nie są intuicyjne. 

Komfort użytkowania  Średni 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, smartfon 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 
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Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni, przestarzały wygląd I niska użyteczność. Kurs jest bardzo 
dobrze skategoryzowany, pasek postępu użytkownika jest 
wyświetlany. Kurs dostępny bez rejestracji, ale w celu śledzenia 
postępu rejestracja jest wymagana. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 25 Język Niemiecki 

Nazwa Audiotrainer 

Opis Kurs audio języka niemieckiego stworzony przez Deutche Welle we 
współpracy z Goethe-Verlag. Kurs jest dostępny w języku chińskim, 
angielskim, francuskim, protugalskim, rosyjskim i hiszpanskim. Kurs 
składa się z 100 modułów I uczy podstaw gramatyki, słownictwa, oraz 
poprawia wymowę. 

Link http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/audiotrainer-lektionen/s-
9609 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Dobrze zaprojektowany I skategoryzowany w wykłady. Użyteczność 
jest dobra, a treść jest zaprezentowana w miły dla oka sposób. 
Scenariusze mogą być otwieranie i pobierane w formacie PDF, a 
ścieżki dźwiękowe w formacie mp3 dla każdego ze 100 kursów w 20 
kategoriach. 

Komfort użytkowania  Łatwy  

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe  

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, smartfon, słuchawki 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni, materiały szkoleniowe mogą być użyte na innych platformach, 
lub na tradycyjnych lekcjach. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online/offline 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 26 Język Niemiecki 

Nazwa Deutsch - warum nicht?  

Opis Niemiecki audio kurs stworzony przez Deusche Welle we współpracy 
z Instytutem Goethego. Każda seria zawiera 26 wykładów razem z 
dialogami, wyjaśnienia gramatyki, ćwiczenia oraz pliki audio.  

Link http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-warum-nicht/s-
2163 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Dobrze zaprojektowane i skategoryzowane wykłady. Wysoka 
użyteczność. Informacje są dobrze zaprezentowane i łatwe do 
znalezienia. Można ściągnąć materiały z wykładu z samooceną w pliku 
PDF. Pliki audio zapisane w formacie mp3 mogą być odsłuchane 
online lub ściągnięte. 

Komfort użytkowania  Łatwy  
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Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, Smartphone, słuchawki 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni, materiały mogą być z łatwością użyte online w różnych 
platformach lub offline – w klasie. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online/offline 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 27 Język Niemiecki 

Nazwa Radio D 

Opis Niemiecki audio kurs stworzony przez Deusche Welle we współpracy 
z Instytutem Goethego. Kurs uczy podstaw niemieckiego i gramatyki 
przez pliki audio. Zeszyt ćwiczeń z wyjaśnioną gramatyką i 
ćwiczeniami dostępny jest do ściągnięcia jako manuskrypt każdej 
lekcji. 

Link http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/radio-d-teil-1/s-9604 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Dobrze zaprojektowane i skategoryzowane wykłady oparte o audycje 
radiowe. Wysoka użyteczność. Informacje są dobrze zaprezentowane 
i łatwe do znalezienia. Można ściągnąć transkrypcje wykładów, 
szacunki oraz wyniki szacunków w plikach PDF. Pliki audio w formacie 
mp3 mogą być odsłuchane lub ściągnięte. 

Komfort użytkowania  Łatwy  

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, Smartphone, słuchawki 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni, materiały mogą być z łatwością użyte online w różnych 
platformach lub offline – w klasie. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online/offline 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 28 Język Niemiecki 

Name Deutsch im Alltag - Alltagsdeutsch  

Opis Pliki audio stworzone przez Deutsche Welle pokrywają różne tematy. 
Dla każdego pliku można znaleźć różne ćwiczenia służące rozwijaniu 
umiejętności rozumienia z tekstu.  

Link http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/alltagsdeutsch/s-9214 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Dobrze zaprojektowane i skategoryzowane wykłady. Wysoka 
użyteczność. Informacje są dobrze zaprezentowane i łatwe do 
znalezienia. Można ściągnąć materiały do wykładów w plikach PDF. 
Pliki audio w formacie mp3 mogą być odsłuchane lub ściągnięte. 
Dostępne są także warunki oceny dla każdego  wykładu. 

Komfort użytkowania  Łatwy  
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Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, Smartphone, słuchawki 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni, materiały mogą być z łatwością użyte online w różnych 
platformach lub offline – w klasie. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online/offline 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 29 Język Niemiecki 

Nazwa Sprachbar 

Opis Pliki audio stworzone przez Deutsche Welle wyjaśniają gramatykę 
oraz frazeologię. Zawierają również ćwiczenia sprawdzające 
umiejętności rozumienia ze słuchu. 

Link http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/sprachbar/s-9011 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Kurs w stylu bloga gdzie każdy post reprezentuje temat. Każdy z 
tematów posiada plik audio, tekst z wyjaśnieniami oraz słownik. 
Można ściągnąć materiały do wykładu w pliku PDF. Pliki audio w 
formacie mp3 mogą być odsłuchane lub ściągnięte. 

Komfort użytkowania  Łatwy  

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, Smartphone, słuchawki 
Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni, materiały mogą być z łatwością użyte online w różnych 
platformach lub offline – w klasie. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online/offline 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 30 Język Niemiecki 

Nazwa Deutsch am Arbeitsplatz - Geschäftskorrespondenz 

Opis Kurs online stworzony przez Instytut Goethego. Grupą docelową 
kursu są osoby chcące poprawić swoje umiejętności pisania 
profesjonalnych tekstów. 

Link https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa/all/gk0/gk1.html 
Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Średni wygląd z interaktywnymi funkcjami. Nawigacja nie jest 
przejrzysta oraz rozmiar czcionki jest zbyt mały. Można znaleźć 
interesujące funkcje lecz brakuje multimediów. 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, Smartphone 
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Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni, niezbyt nowoczesny wygląd, średni poziom użyteczności z 
interaktywnymi funkcjami. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

 

Numer 31 Język Niemiecki 

Nazwa Ticket nach Berlin 
Opis Kurs online stworzony przez Instytut Goethego. Każda część oferuje 

interaktywne ćwiczenia służące poprawianiu umiejętności czytania 
oraz słuchania, gramatykę, słownik i listę słów. Nauczyciele mogą 
ściągnąć szczegółowy przewodnik nauczycieli oraz arkusze dla każdej 
z części. 

Link http://www.goethe.de/lrn/prj/tnb/deindex.htm 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Wysoka. Instytut Goethego jest instytutem kultury Republiki 
Federacji Niemiec aktywnym na całym świecie. Jego celem jest 
promowanie języka niemieckiego oraz wymiana kultury. Oprócz 
kursów “twarzą w twarz” na całym świecie, Instytut Goethego oferuje 
również dużo darmowych kursów online. Kursy te są dobrze 
zbudowane i zaprojektowanie przez ekspertów. Kursy online 
zawierają ćwiczenia wielokrotnego wyboru, wideo, ćwiczenia 
“wypełnij lukę”, ćwiczenia dopasowywania, zdjęcia oraz teksty. Dla 
wszystkich ćwiczeń użytkownik dostaje automatyczną ocenę. 

Komfort użytkowania  Łatwy. Pomimo tego, że kurs zawiera dużo treści, strona jest dobrze 
zbudowana i łatwa w użyciu. Każdy z kursów zawiera różne ćwiczenia. 
Użytkownik może skończyć wszystkie ćwiczenia jedno po drugim lub 
wybrać dowolne ćwiczenie z meny po lewej. 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet lub Smartphone, słuchawki 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Wysoki. Ze względu na znaczenie instytutu kultury, strona 
internetowa i kursy cały czas są unowocześniane. Ciągle są tworzone 
nowe kursy online. Zawartość tych kursów są dobrze zaprojektowane 
i łatwe w uzyskania nawet dla użytkowników z małymi 
umiejętnościami komputerowymi. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 32 Język Angielski 

Nazwa Deutsch im Blick 
Opis Kurs online dla początkujących i średnio-zaawansowanych uczniów. 

http://www.goethe.de/lrn/prj/tnb/deindex.htm


     “THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS”  

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

 

25 

Kurs jest oparty o materiały wideo oraz części gramatyki. Wszystkie 
materiały z kursu są dostępne do ściągnięcia w pliku PDF. Dostępne 
są również odnośniki do filmów na YouTube. Grupą docelową kursów 
są uczniowie angielskojęzyczni.  

Link http://coerll.utexas.edu/dib/index.php 
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Wysoka. Kurs jest podzielony na 10 rozdziałów i zawiera 307 plików 
wideo, nagrane listy słów, lekcje fonetyki, lekcje gramatyki online 
(600 stron) z samo poprawiającymi się ćwiczeniami i dialogi audio, 
narzędzie audio do diagnostyki testów z gramatyki. Podręcznik i 
przewodnik gramatyki są dostępne do ściągnięcia. Materiały 
wymagają przejścia z dokumentów PDF na zawartość strony. Duża 
ilość materiałów może być przytłaczająca i prowadzić do utraty 
zainteresowania uczniów z mniejszym doświadczeniem 
komputerowym.   

Komfort użytkowania  Umiarkowany. Każdy element posiada stronę wyświetlającą wszystkie 
materiały przypisane do tego konkretnego elementu. Będzie to 
wystarczające dla doświadczonych uczniów. Jednakże, kurs wymaga 
przeskakiwania pomiędzy dokumentami PDF, zawartość strony i ilość 
odnośników mogą być mylące dla użytkowników z małym 
doświadczeniem komputerowym.  

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Zaawansowane 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet lub Smartphone, słuchawki, drukarka (jeśli istnieje  
potrzeba wydrukowania słownika lub książki) 

Wymagania programowe Adobe reader 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni. Kurs nie jest rozwijany. Istnieje ryzyko, że z czasem odnośniki 
zawarte w stronie mogą przestać być aktywne co wymaga 
sprawdzenia przez nauczyciela wszystkich linków w danym dziale 
przed rozpoczęciem lekcji. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 33 Język Angielski, 
Niemiecki 

Nazwa Wikibooks - German 

Opis Darmowy podręcznik do nauki niemieckiego. Podręcznik jest obecnie 
rozwijany. Podręcznik zawiera wiele lekcji które powinny być brane w 
określonej kolejności. Każda z lekcji przedstawia kilka tematów. Każdy 
temat jest wstępnie omówiony przez dialog wspierany przez listę 
słówek, sekcja zatytułowana “problemy” która zawiera wiele ćwiczeń 
z odpowiedziami jak i test znajduje się na końcu. 

Link https://en.wikibooks.org/wiki/German  

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Mała 

Komfort użytkowania  Łatwy 

http://coerll.utexas.edu/dib/index.php
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Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, smartphone 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni. YouTube jest potężnym narzędziem edukacyjnym i jeśli wideo 
je odpowiednio przygotowane i atrakcyjne może być pomocne 
uczniom i nauczycielom. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 34 Język Niemiecki 

Nazwa Deutsch global 

Opis Kanał YouTube dla osób uczących się niemieckiego. Wideo trwają od 
2 do 15 minut. Tematy pokrywają zakres gramatyki, słownictwa jak i 
niemieckiej kultury. 

Link https://www.youtube.com/user/deutschglobal 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Mała 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, smartphone 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni. YouTube jest potężnym narzędziem edukacyjnym i jeśli wideo 
są odpowiednio przygotowane i atrakcyjne mogą być pomocne 
uczniom i nauczycielom. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 35 Język Niemiecki 

Nazwa Deutsch lernen / Learn Geman mit Deutschlernerblog 
Opis Kanał YouTube dla osób uczących się niemieckiego. Krótkie wideo 

pokrywają zakres gramatyki, słownictwa jak i niemieckiej kultury. 

Link https://www.youtube.com/user/deutschlernerblog/featured 
Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Mała 

Komfort użytkowania  Łatwy 

https://www.youtube.com/user/deutschglobal
https://www.youtube.com/user/deutschlernerblog/featured
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Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, smartphone 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni. YouTube jest potężnym narzędziem edukacyjnym i jeśli wideo 
są odpowiednio przygotowane i atrakcyjne mogą być pomocne 
uczniom i nauczycielom. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 36 Język Niemiecki 

Nazwa MOOCit - Brief 

Opis MOOC stworzony przez Fair-Image, firmę studencką, ukierunkowaną 
na uchodźców oraz azylantów. Kurs pokrywa tematy związane z 
życiem w Niemczech oraz zawiera wideo oraz ćwiczenia.  

Link http://mooc.moocit.de/index.php?title=Brief 
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Średnia. Strona jest zaprojektowana podobnie do Wikipedii która jest 
znajoma dla wielu uczniów. Oprócz wideo, jest tam wiele ćwiczeń 
wielokrotnego wyboru,  ćwiczeń polegających na dopasowywaniu, 
krzyżówek, odnośników do innych stron. Do każdego ćwiczenia 
dołączona jest informacja kto stworzył konkretne ćwiczenie ale nie 
ma możliwości sprawdzenia ich doświadczenia zawodowego. Na 
stronie znajduje się również kontakt do działu technicznego w razie 
problemów lub sugestii. 

Komfort użytkowania  Łatwy. Większość użytkowników jest zaznajomiona z Wikipedią i 
będzie w stanie z łatwością nawigować po stronie. 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet lub smartphone, słuchawki 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni. Strony podobne do Wikipedii są bardzo popularne i łatwe w 
użyciu oraz nie ma w nich tendencji do utraty czołowego miejsca w 
grupie portali dostarczających wiedzę. Zawartość kursu może być 
zawsze dodana i dostosowana przez zarejestrowanych użytkowników. 
Przez to strona może być ciągle rozwijana oraz istnieje możliwość, że 
zawartość będzie sprawdzana oraz aktualizowana w miarę potrzeby. 
Jednakże, strona jest podtrzymywana przez ochotników i ciężko 
przewidzieć częstość i jakość przyszłego rozwoju. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Tak 

 

Numer 37 Język Angielski 

http://mooc.moocit.de/index.php?title=Brief
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Nazwa Conversational German - from time of day to eating out 

Opis MOOC opublikowany przez Uniwersytet Cambridge. Grupą docelową 
kursu są osoby chcące nauczyć się podstaw języka niemieckiego. 

Link https://alison.com/courses/conversational-german-from-time-of-
day-to-eating-out/content 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Mała. Zawartość strony jest ograniczona oraz kurs nie może być dalej 
rozwijany. 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, smartphone 

Wymagania programowe Adobe Flash Player 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Niski 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Tak 

 

Numer 38 Język Angielski 

Nazwa Duolingo 
Opis Platforma internetowa dla ludzi zainteresowanych nauką 

niemieckiego. Platforma jest dostępna w wielu wersjach językowych. 
Kurs prezentuje gramatykę oraz przedstawia nowe słownictwo dla 
różnych tematów. 

Link https://www.duolingo.com/ 
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Wysoka. Platforma zawiera obecnie 40 kursów językowych, łącznie z 
Esperanto. Oferuje interfejs podobny do gry oraz natychmiastowe 
informacje zwrotne. 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, smartphone 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Wysoki. Z ponad 100 milionami użytkowników jest teraz jednym z 
najpopularniejszych narzędzi językowych online. 
 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Tak 

 

https://alison.com/courses/conversational-german-from-time-of-day-to-eating-out/content
https://alison.com/courses/conversational-german-from-time-of-day-to-eating-out/content
https://www.duolingo.com/
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Numer 39 Język Angielski, 
Hiszpański, 
Niemiecki 

Nazwa Adventure German - A Mysterious Mission 
Opis Gra przygodowa dla zaawansowanych uczniów języka niemieckiego 

na poziomie B1, zbudowana przez Instytut Goethego. Umiejscowiona 
w profesjonalnym środowisku, gracze rozwiązują ekscytujące zagadki 
kryminalne. Instrukcje oraz pomoc są dostępne w grze w języku 
niemieckim, angielskim oraz hiszpańskim. 

Link https://www.goethe.de/de/spr/ueb/mis.html 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Wysoka. Gra została zbudowana przez Instytut Goethego który 
gwarantuje wysoką jakość treści dydaktycznych jak i rozwiązań 
technologicznych. Aby rozpocząć grę należy najpierw ją ściągnąć na 
swój smartphone, tablet lub iPhone. Uczniowie po rozpoczęciu gry 
przechodzą przez fabułę na podstawie swoich wyborów. Do tej pory 
gra została ściągnięta przez 50000-100000 użytkowników. Do 
kwietnia 2016 została oceniona przez 1644 użytkowników i uzyskała 
średnią ocen 4.1 z 5.  

Komfort użytkowania  Od łatwego do trudnego w zależności od wieku ucznia. Łatwy – dla 
młody uczniów którzy są zaznajomieni z smartphonami i grami. 
Używanie tej aplikacji może być dla nich łatwe i fajne. Dla osób 
starszych którzy nie korzystają zbyt często z nowych technologii gra 
będzie zapewne trudniejsza w obsłudze a nawet ściągnięcie aplikacji 
może rodzić problemy.  

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe – Zaawansowane w zależności od wieku ucznia. Dla 
młodszych uczniów ściągnięcie oraz używanie aplikacji będzie łatwe. 
Może to być znacznie trudniejsze dla starszych osób którzy nie 
używają zbyt często nowych technologii. Taka grupa osób może 
nawet potrzebować pomocy przy ściągnięciu aplikacji oraz 
wytłumaczeniu jak jej używać. 

Wymagania sprzętowe Smartphone z systemem Android, Tablet z systemem android, iPhone 
lub iPad 

Wymagania programowe iOS 6.0 lub nowszy, Android 2.3.3 lub nowszy 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Wysoki. Aplikacja została stworzona przez Instytut Goethego który 
gwarantuje wysoką jakość wykonania. Rozwijanie aplikacji ciągle 
trwa. Obecnie istnieje wersja 1.2 z nowymi funkcjami. Jeśli rozwój 
będzie postępował, użytkownicy będą mogli kontynuować używanie 
aplikacji na smartphonach. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Offline 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Tak 

 

Numer 40 Język Niemiecki 

Nazwa Basic German Language Skills 

Opis Kurs MOOC został opublikowany przez Julię Richter na stronie 
alison.com. Kurs przedstawia uczniom podstawy słownictwa oraz 
gramatyki. Tematy pokrywają zakres: pory dnia, kolorów, liczb, 
alfabetu oraz ważnych czasowników.    

Link https://alison.com/courses/Introduction-to-Basic-German-Language-
Skills 

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/mis.html
https://alison.com/courses/Introduction-to-Basic-German-Language-Skills
https://alison.com/courses/Introduction-to-Basic-German-Language-Skills
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Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Niska 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Niski 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Tak 

 

Numer 41 Język Grecki 

Nazwa Learn the alphabet 

Opis Aplikacja służąca do treningu pisowni oraz wymowy liter 
Link http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/272 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Prosta samodzielna aplikacja. 
 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer 
 

Wymagania programowe Działa tylko na systemie Windows 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Niski, trochę przestarzała samodzielna aplikacja 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Offline 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 42 Język Grecki 

Nazwa Make the word 

Opis Aplikacja multimedialna w której uczeń umieszcza litery w 
odpowiedniej kolejności, stwarza słowo oraz słucha go. 

Link http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/274 
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Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Prosta samodzielna aplikacja. 
 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer 
 

Wymagania programowe Działa tylko na systemach Windows. 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Niski, trochę przestarzała samodzielna aplikacja 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Offline 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 43 Język Grecki 

Nazwa Filoglosia 

Opis Filoglossia jest serią lekcji dla uczniów języka greckiego jako języka 
obcego. Grupą docelową są początkujący. 

Link http://www.xanthi.ilsp.gr/filog/ 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Prosta aplikacja multimedialna która została przeniesiona do sieci. 
 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, Smartphone, słuchawki 
 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Niski, trochę przestarzała samodzielna aplikacja 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 44 Język Grecki 

Nazwa Learn Greek 

Opis Learn Greek Online jest obecnie złożona z 105 prawdziwych plików 
audio (każdy trwa około 15 minut), notatek uczniów, zbioru 
wspólnych narzędzi nauczania, słownika języka greckiego oraz 
narzędzia do sprawdzania pisowni. 

Link http://www.kypros.org/LearnGreek/ 
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Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Lekcje zostały zaimplementowane w systemie zarządzania Moodle.  

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, Smartphone, słuchawki 
 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni. Używa dużo interaktywnych i wspólnych funkcji systemu 
Moodle. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Platforma Moodle jest 
otwartym systemem, 
zawartość jest objęta 
prawami autorskimi 

Dostęp 
 

Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Tak 

 

Numer 45 Język Grecki 

Nazwa Learn Greek fast and easily 

Opis Podstawowe słowa oraz użyteczne frazy których będziesz 
potrzebował na wycieczce 
 

Link http://www.loecsen.com/travel/0-en-67-2-57-free-lessons-
greek.html 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Podstawowa. Podstawowe zajęcia włączając dźwięk i quizy. 
 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, Smartphone, słuchawki 
 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni. Ładny interfejs użytkownika, funkcje interaktywne oraz 
stanowi częścią dużej strony oferującej podobne kursy z innych 
języków. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 46 Język Grecki 

Nazwa Greek for foreigners 
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Opis Szeroki zakres materiałów do nauki oryginalnego języka greckiego 
oraz ćwiczenia 

Link http://greek.pgeorgalas.gr/Default.asp 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Łatwa zawartość html oraz interaktywne quizy. 
 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe (interfejs w języku angielskim) 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, Smartphone 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni. UI nie jest zaprojektowany profesjonalnie 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 47 Język Grecki 

Nazwa Google Translate 

Opis Szeroki zakres materiałów do nauki oryginalnego języka greckiego 
oraz ćwiczenia 

Link https://translate.google.com 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Narzędzie online służące do tłumaczeń. Potrafi przeczytać tekst. 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, Smartphone, słuchawki 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Wysoki. Tłumaczenie jest oparte o algorytmy głębokiego uczenia się. 
Czyta zadany tekst. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 48 Język Grecki 

Nazwa LEARN HOW TO WRITE A STORY 
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Opis Interaktywna aplikacja do pisania, prowadząca uczniów krok po kroku 
przez pisania historii o czymś interesującym, zabawnym, dziwnym lub 
smutnym co zdarzyło się im w przeszłości. 

Link http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/6796 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Oparta o technologię Flash, może być z łatwością załączona do innych 
stron. 

Komfort użytkowania  Łatwy (wstęp w języku greckim) 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, Smartphone, słuchawki 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni. Ładny interfejs użytkownika z interaktywnymi funkcjami 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 49 Język Grecki 

Nazwa Text Corpora  

Opis Text Corpora zawiera książki (dla uczniów i nauczycieli) w formacie 
elektronicznym w zakresie od gimnazjum do szkoły średniej. 
Materiały są sklasyfikowane według gatunku (narracja, opis, 
instrukcje, proces analizy, argumentacja).  

Link http://www.greek- 
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/ 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Oparta o stronę internetową baza danych zawiera informacje o 
5000000 słowach. Wyszukiwanie może się odbyć przez słowo 
kluczowe, frazę, temat lub typ tekstu. 

Komfort użytkowania  Łatwy  

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni, zaawansowane opcje wyszukiwania  

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 50 Język Grecki 

Nazwa Modern Greek Dictionary 
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Opis Nowoczesny i wszechstronny słownik języka greckiego. Zawiera 
definicje, ortografię oraz etymologiczny słownik. 

Link http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/ind
ex.html 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Oparty o stronę internetową słownik języka greckiego z opcją 
szukania. 

Komfort użytkowania  Easy  

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni, zaawansowane opcje wyszukiwania  

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 51 Język Grecki 

Nazwa Diagnostic Test 

Opis Celem narzędzia jest ocena znajomości języka Greckiego. 

Link http://www.greek-language.gr/certification/tests/index.html 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Webowy test z nowoczesnym interfejsem, podzielony na kategorie i 
umiejętności, (czytanie, pisanie, słuchanie oraz rozumienie). 

Komfort użytkowania  Łatwy  

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowa  

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni, dobrze opracowany interfejs i środowisko testowe.  

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 52 Język Grecki 

Nazwa Multimedialne materiały edukacyjne 

Opis Zbiór materiałów edukacyjnych, dla różnych poziomów językowych, 
brak testów. 



     “THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS”  

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

 

36 

Link http://www.greek-language.gr/certification/dbs/media/index.html 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Baza danych materiałów multimedialnych (audio, wideo i teksty), 
może być przeszukiwana wg poziomów i kategorii.  

Komfort użytkowania  Łatwy  

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowa  

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni, rozbudowane wyszukiwanie 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 53 Język German 

Nazwa Kurs języka niemieckiego dla Greków 

Opis Kurs języka niemieckiego dla Greków online 

Link http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/griechisch/ 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Niska 
 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowa 

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Niski 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

 

Numer 54 Język Grecki 

Nazwa Kanał YouTube z lekcjami Greckiego 

Opis Kanał YouTube z lekcjami Greckiego  

Link https://www.youtube.com/channel/UCVilTpdWswydzc5TxkVR8Xw 

http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/griechisch/
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Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Zestaw 8 filmów, które mogą łatwo być udostępniane na innych 
stronach.  

Komfort użytkowania  Łatwy  

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowa  

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, telefon, słuchawki 
Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni, YouTube jest bardzo dobrym zasobem do dystrybucji treści 
wideo. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 55 Język Grecki 

Nazwa Darmowe materiały online do nauki Greckiego 

Opis W sumie 81 lekcji, w tym transkrypt w PDF oraz pliki audio w 
formacie mp3. 

Link http://www.hau.gr/?i=learning.en.podcasts-in-greek 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Możliwe do pobrania materiały audio oraz pliki PDF, w sumie 81 
lekcji. 

Komfort użytkowania  Łatwy  

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowa  

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, telefon, słuchawki 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni, materiały mogą być łatwo wykorzystane na innych 
platformach online lub w klasie. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online/offline 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 56 Język Grecki 

Nazwa Materiały wideo do nauki Greckiego 

Opis Seria darmowych lekcji wideo do nauki Greckiego jako obcego języka. 
Filmy przedstawiają proste sytuacje z życia codziennego. 

Link http://www.hau.gr/?i=learning.en.video_casts 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Każda lekcja zawiera 3 filmy udostępnione na pośrednictwem 
YouTube, można je oglądać na pośrednictwem strony lub prosto na 
YouTube. Możliwe jest również udostępniane. Każda lekcja zawiera 
również 2 dokumenty w formacie PDF, w których podane są 

http://www.hau.gr/?i=learning.en.video_casts
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tłumaczenia, plan lekcji, słownictwo oraz podstawowe ćwiczenia. 

Komfort użytkowania  Łatwy  

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowa  

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, telefon, słuchawki 
Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

 
Średni, materiały mogą być łatwo wykorzystane na innych 
platformach online lub w klasie. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 57 Język Grecki 

Nazwa Karty z obrazkami 

Opis Strona zbudowana w stylu fiszek (flashcards), pokazująca 
podstawowe frazy i słownictwo. Bardzo proste w użyciu, slajdy 
zawierają audio, dostępny jest bardzo duży wybór zagadnień.  

Link http://www.byki.com/category/Greek/a/ 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Karty z obrazkami, opracowane na systemie własnym firmy Byki, 
wiele opcji udostępniania przez media społecznościowe oraz email. 
Mogą być zagnieżdżane na innych stronach za pośrednictwem 
fragmentu kodu dostępnego na stronie.  

Komfort użytkowania  Łatwy  

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowa  

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, telefon, słuchawki 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni, interaktywny zasób z wieloma opcjami udostępniania i 
zagnieżdżania. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 58 Język Grecki 

Nazwa Gramatyka Grecka 

Opis Informacje o współczesnej gramatyce greckiej, przykłady użycia, 
podział na przymiotniki, czasowniki i rzeczowniki. 

Link http://www.greekgrammar.eu 

http://www.greekgrammar.eu/
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Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Strona dedykowana gramatyce greckiej, podzielona na rozdziały. 
Główne treści dostępne w postaci plików PDF, możliwych do 
pobrania. 

Komfort użytkowania  Łatwy  

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowa  

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, telefon, słuchawki 
Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Niski, bardzo prosty i raczej przestarzały układ strony. Zawiera 
reklamy, które mogą rozpraszać użytkowników. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 59 Język Grecki 

Nazwa Lexiscope 

Opis Nauka nowoczesnego języka greckiego, w szczególności ortografii, 
morfologii, synonimów, antonimów itp.  

Link http://www.neurolingo.gr/en/online_tools/lexiscope.htm 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Interfejs użytkownika jest bardzo prosty i łatwy w użyciu. Dostęp 
możliwy jest za pomocą wielu usług, w tym webowych oraz przy 
pomocy np. MS Office, chociaż wymagane są do tego umiejętności 
techniczne. 

Komfort użytkowania  Łatwy  

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowa  

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Wysoki, oparty na nowoczesnych, zaawansowanych algorytmach. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Tak, dla usług 
webowych. 

 

Numer 60 Język Greek 

Nazwa Digital Dialects 

Opis Gry do nauki języka greckiego  

Link http://www.digitaldialects.com/Greek.htm 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Interaktywne gry oparte na Adobe Flash. Gry nie mogą być 
udostępniane. Niedostępne na urządzeniach mobilnych. 

Komfort użytkowania  Łatwy  
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Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowa  

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni, nauka oparta na grach z elementami interaktywnymi. Interfejs 
użytkownika raczej przestarzały. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 61 Język 11 języków 

Nazwa Busuu 

Opis Kurs online zawierający w sumie 11 języków. Kurs języka polskiego 
zawiera szereg lekcji i ćwiczeń, umożliwia również uczestnictwo w 
społeczności. 

Link https://www.busuu.com 
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Prawdopodobnie największa sieć nauki języków na świecie, 
umożliwiające naukę jednego z 12 języków. Kursy są opracowywane 
przez ekspertów językowych i przygotowane z dużą dbałością o 
szczegóły. Portal chwali się ponad 50 mln zarejestrowanych 
użytkowników, co daje ogromne możliwości komunikacji z innymi 
oraz ćwiczenia języka. Aktywny udział nagradzany jest odznakami, 
pomagającymi motywować uczących się. Kursanci mogą wybierać z 
szerokiej gamy aktywności, tematów i zagadnień. Kurs jest w pełni 
obsługiwany na urządzeniach mobilnych. 

Komfort użytkowania  Łatwy. Nauka jest bardzo intuicyjna a platforma nowoczesna i ciągle 
rozwijana. Dostępna jest pomoc techniczna online. 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowa  

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, telefon, słuchawki 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Wysoki. Liczba zarejestrowanych użytkowników pokazuje 
popularność, układ graficzny jest prosty i przyjazny. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak (dedykowana 
aplikacja) 

Wymagana 
rejestracja 

Tak 

 

Numer 62 Język Polski 

Nazwa e-ANG 
Opis Kurs języka angielskiego online dla Polaków. Zawiera forum, słownik, 

trudne wyrazy, itp. 

Link http://www.e-ang.pl/ 
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Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Niska. Strona umożliwia naukę gramatyki oraz słownictwa, zawiera 
forum i proste gry edukacyjne. Cześć bardziej zaawansowana 
dostępne jest po rejestracji. 

Komfort użytkowania  Łatwy, ale wymaga znajomości języka polskiego, ponieważ instrukcje 
są po polsku. Łatwa i intuicyjna nawigacja. 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowa  

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni. Układ strony nie jest bardzo nowoczesny, ale funkcjonalny. Po 
rejestracji uzyskuje się dostęp do forum oraz do ćwiczeń. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Tak 

 

Numer 63 Język Polski 

Nazwa EduStation 

Opis Nowoczesna platforma do nauki języków. Większość kursów jest 
dostępna za darmo. Zawiera elementy tzw. social learning.  

Link www.edustation.pl 
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Wysoka. Przykład dobrze opracowanej platformy, z dużą ilością treści, 
nowe są regularnie dodawane. Strona podzielona jest na sekcje Learn 
(artykuły, audio, filmy), Talk (gdzie można znaleźć partnera do 
rozmów na żywo)  oraz Enjoy (ćwiczenia interaktywne oraz gry). 

Komfort użytkowania  Łatwy. Układ strony jest przejrzysty a nawigacja intuicyjna. 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowa  

Wymagania sprzętowe Komputer, słuchawki, mikrofon. 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań, ale do uruchomienia gier potrzebny jest 
Adobe Flash Player. 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Wysoki. Portal jest atrakcyjny, z dobrze przygotowanymi treściami, 
ćwiczeniami itd. W chwili obecnej strona ma ponad 50 tyś 
zarejestrowanych użytkowników.  

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Tak 

 

Numer 64 Język Polski 

Nazwa e-angielski 
Opis Strona powstała dość dawno, ale zawiera duży zestaw lekcji, 

włączając w to ciekawe przykłady gier słownych, artykuły, najczęściej 
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popełniane błędy itd. 

Link http://www.e-angielski.com 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Średni. Kurs jest darmowy, zawiera lekcje obejmujące słownictwo, 
gramatykę, gry oraz zabawy. 

Komfort użytkowania  Łatwy, ale wszystkie instrukcje są po polski, wymagana jest wiec 
znajomość tego języka. 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowa  

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań, ale do uruchomienia gier potrzebny jest 
Adobe Flash Player. 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni. Treść jest interesująca, ale strona nie jest interaktywna i 
ogólnie dość przestarzała. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 65 Język Polski 

Nazwa Angprofi 

Opis Nowoczesna strona z 44 lekcjami, zorganizowanymi w bardzo prosty 
sposób, w tym mniej formalne zwroty i przykłady. Niewielka ilość 
ćwiczeń. 

Link http://www.angprofi.pl/ 
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Niska. Strona ma braki techniczne a zawartość jest ograniczona. 

Komfort użytkowania  Łatwy, wymagana znajomość języka polskiego.  

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowa  

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Niski. Tego typu zasoby mają coraz mniejszą popularność, ze względu 
na ograniczone zasoby, brak ćwiczeń lub certyfikatów i niezbyt 
atrakcyjny wygląd. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 66 Język Polski 

http://www.angprofi.pl/


     “THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS”  

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

 

43 

Nazwa Hello Angielski 

Opis Zestaw lekcji na podstawowym poziomie, w tym część dotycząca 
gramatyki. Prosty układ strony, łatwy w nawigacji. 

Link http://www.helloangielski.pl/ 
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Średnia. Na stronie można znaleźć pliki mp3 do słuchania i ćwiczenia 
wymowy, testy, ćwiczenia w słuchaniu i czytaniu. Zawartość jest 
ograniczona. 

Komfort użytkowania  Łatwy, wymagana znajomość języka polskiego. 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowa  

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Niski. Tego typu zasoby mają coraz mniejszą popularność, ze względu 
na ograniczone zasoby, brak ćwiczeń lub certyfikatów i niezbyt 
atrakcyjny wygląd. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 67 Język Polski 

Nazwa  

Opis Prosta strona z zestawem ćwiczeń i przykładów. Niezbyt logiczna 
nawigacja. 

Link http://www.angielski.co.uk/ 
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Niska. Strona składa się ze statycznych stron html oraz linków do 
zewnętrznych zasobów. Technicznie niezbyt dobrze przygotowana. 

Komfort użytkowania  Łatwy, wymagana znajomość języka polskiego. 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowa  

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Niski. Tego typu zasoby mają coraz mniejszą popularność, ze względu 
na ograniczone zasoby, brak ćwiczeń lub certyfikatów i niezbyt 
atrakcyjny wygląd. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

http://www.angielski.co.uk/
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Numer 68 Język Angielski 

Nazwa LangMaster 

Opis Globalnie rozpoznawalna, wielojęzyczna strona do nauki języków. 
Kurs języka angielskiego zawiera szereg zaawansowanych ćwiczeń, w 
tym unikalną możliwość nagrania własnego głosu i porównania z 
głosem profesjonalnego lektora. Rejestracja jest wymagana. Nie 
wszystkie zasoby są dostępne za darmo, ale biblioteka jest bardzo 
obszerna. Niektóre testy wymagają dodatku Silverlight. 

Link http://www.langmaster.com 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Średnia. Strona niewątpliwie jest zaawansowana, ale układ 
pozostawia wiele do życzenia, podobnie jak sposób prezentacji treści. 
Same treści są przedstawiane raczej mało atrakcyjnie z punktu 
widzenia uczącego się.  

Komfort użytkowania  Trudny. Strona jest skomplikowana a nawigacja mało intuicyjna. 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowa  

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Wymagany dodatek Silverlight.  

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Niski. Tego typu zasoby mają coraz mniejszą popularność, ze względu 
na ograniczone zasoby, brak ćwiczeń lub certyfikatów i niezbyt 
atrakcyjny wygląd. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Tak 

 

Numer 69 Język Angielski 

Nazwa Internet Polyglot 

Opis Wielojęzyczna strona do nauki szeregu języków. Kurs języka 
angielskiego wygląda na podstawowy, ale zawiera dużą ilość 
materiału. Niektóre moduły są zaimplementowane w formie prostych 
gier słownych lub obrazkowych. 

Link http://www.internetpolyglot.com/ 
Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Niska. Idea nauki na tej stronie sprowadza się do pamięciowego 
opanowania materiału. Istnieje możliwość stworzenia własnego 
zestawu materiału i udostępnienia go innym.  

Komfort użytkowania  Łatwy. Po wyborze języka słuchacz ma dwie opcje – gry lub lekcje.  

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowa  

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Niski. Tego typu zasoby mają coraz mniejszą popularność, ze względu 
na ograniczone zasoby, brak ćwiczeń lub certyfikatów i niezbyt 
atrakcyjny wygląd. 

http://www.internetpolyglot.com/
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Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 70 Język Angielski 

Nazwa MOOEC 
Opis MOOEC oznacza MASSIVE OPEN ONLINE ENGLISH COURSE – zawiera 

szereg kursów na różnych poziomach, pochodzących od różnych 
autorów. Kursy posiadają zróżnicowaną tematykę i są nastawione 
głównie na obcokrajowców uczących się języka angielskiego. 
Tematyka obejmuje standardowy język angielski, z nastawieniem na 
umiejętności komunikacyjne, podstawy gramatyki oraz czytanie i 
słuchanie.  

Link http://www.mooec.com/ 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Łatwy. Strona jest logiczna i dobrze zorganizowana. 

Komfort użytkowania  Łatwy.  

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Zaawansowana 

Wymagania sprzętowe Komputer, słuchawki, mikrofon 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Tak 

 

Numer 71 Język Angielski 

Nazwa ALISON 

Opis Nauka języka angielskiego w 7 kategoriach. Dostępnych jest 6 kursów 
z gramatyki języka angielskiego, oferujących bardzo dogłębny 
przegląd zagadnienia, 20 modułów. Do większości kursów wymagany 
jest Adobe Flash Player. Dostępne są również filmy oraz dźwięk. 

Link https://alison.com/subjects/11/English-Language-Skills 
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Wysoka. W sumie oferowanych jest ponad 750 kursów, za darmo. 
Można zbudować własny profil oraz uzyskać certyfikat. Do nauki 
języka angielskiego wybór jest mniejszy, ale materiały są bardzo 
wysokiej jakości. 

Komfort użytkowania  Średni. Wymagana jest rejestracja (możliwa również za pomocą 
profili w mediach społecznościowych). Strona jest łatwa w nawigacji, 
dostępne są również filmy instruktażowe.  

Wymagana wiedza i Zaawansowane 

http://www.mooec.com/
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umiejętności 

Wymagania sprzętowe Komputer. 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Wysoki. Alison jest jednym z liderów w nauczaniu online, z ponad 6 
milionami zarejestrowanych użytkowników. 
 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Tak 

 

Numer 72 Język Angielski, Włoski, 
Rosyjski, 
Francuski, 
Portugalski, 
Niemiecki, 
Hiszpański 

Nazwa ABA 

Opis ABA oznacza American&Britis Academy, która obiecuje naukę 
codziennego, rzeczywistego języka angielskiego. Bardzo profesjonalna 
strona, z materiałami audio i wideo najwyższej jakości. 
Wykorzystywana jest metoda pozwalająca na nagranie głosu i 
porównanie go z zapisanym wzorcem. Niektóre lekcje wymagają 
wykupienia płatnego dostępu. 

Link http://www.abaenglish.com/en/ 
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Wysoka. Strona wykorzystuje zaawansowaną autoryzację, ćwiczenia 
są bardzo interaktywne. Treści zbudowane są w oparciu o materiały 
multimedialne bardzo wysokiej jakości. Po rejestracji, kursant pytany 
jest o swój poziom znajomości języka, dostępny jest również test 
kwalifikacyjny. Kurs rozpoczyna się serią krótkich filmów, które 
pokazują różne aspekty nauki języka. W przyjazny i zabawny sposób 
pokazane są wszystkie  cztery aspekty nauki języka – najpierw 
słuchanie, później czytanie i pisanie. Zagadnienia gramatyczne, 
niezbędne do zrozumienia zasad języka, podane są na końcu każdego 
modułu, również w postaci filmowej. 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowa 

Wymagania sprzętowe Komputer, słuchawki, mikrofon. 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Wysoki. Nauczanie języka przy wykorzystaniu z życia wziętych filmów 
jest metodą bardzo atrakcyjną dla słuchaczy w dowolnym wieku. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Tak 

 



     “THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS”  

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

 

47 

Numer 73 Język English 

Nazwa FutureLearn - A Beginner's Guide to Writing in English for University 
Study 

Opis Kurs akademickiego języka angielskiego. Rozwija znajomość języka 
oraz gramatyki na wysokim, akademickim poziomie. Jako test 
końcowy, słuchacze powinni napisać esej. 

Link https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study 
Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Wysoka – jest to platforma społecznościowa, z dużym wyborem 
kursów pochodzących z uniwersytetów i instytucji szkoleniowych z 
całego świata. Występuje duże zróżnicowanie w zakresie tematyki i 
długości kursów. Oferowane materiały są wysokiej jakości, w tym 
filmy i nagrania audio. Po zakończeniu kursu słuchacze dostają 
dyplom. 

Komfort użytkowania  Średni. Dostępny jest podręcznik użytkownika, pomagający 
słuchaczom zapoznać się z zasadami działania platformy i jej 
funkcjami. 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Zaawansowane 

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Wysoki. Kursy są dobrze przygotowane i bezpłatne, istnieje 
możliwość zdobycia dyplomu. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie  Wymagana 
rejestracja 

Tak 

 

Numer 74 Język English 

Nazwa Live Mocha 

Opis Kurs języka polskiego, pozwalający na naukę języka w oparciu o filmy, 
pokazujące sytuacje życiowe, które następnie rozbijane są na 
słownictwo i zasady gramatyczne. Platforma wykorzystują własną 
walutę, zarabiać można pomagając innym, kończąc kursy, można też 
wykupić pakiety korzystając z rzeczywistych pieniędzy. Lekcje są 
dobrze opracowane. 

Link http://livemocha.com/pages/languages/learn-polish/ 
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Livemocha nie będzie dostępna po 22 kwietnia 2016, serwis został 
wykupiony przez Rosetta Stone i nie będzie dalej rozwijany. 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowa 

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend Niski 

https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study
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technologiczny 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 75 Język Angielski 

Nazwa eDx - Conversational English Skills 

Opis Kurs języka angielskiego konwersacyjnego, pozwala na wysłuchanie 
dialogów, uczy słów kluczowych i wyrażeń. Platforma jest złożona i 
może sprawiać problemy początkującym. 

Link https://www.edx.org/course/conversational-english-skills-tsinghuax-
30640014x-0 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Wysoka. Oferowana jest autoryzacja, treści multimedialne w postaci 
filmów, dźwięku i obrazów. Oferowanych jest wiele kursów o 
zróżnicowanej tematyce, ilość kursów językowych jest jednak 
ograniczona, ale za to bardzo wysokiej jakości. Po rejestracji uzyskuje 
się dostęp do kursów, wszystkich materiałów, forum dyskusyjnego, 
słownika i zasobów zewnętrznych. 

Komfort użytkowania  Średni. Platforma jest złożona i może potencjalnie powodować 
problemy początkującym. 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Zaawansowane 

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Wysoki. Kursy są wysokiej jakości, są bezpłatne, istnieje możliwość 
uzyskania dyplomu. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie  Wymagana 
rejestracja 

Tak 

 

Numer 76 Język Angielski, 
Hiszpański, 
Rosyjski 

Nazwa BBC 
Opis Zestaw kilku lekcji od BBC - British Broadcasting Corporation. W skład 

wchodzą kursy dla poziomu średnio zaawansowanego niższego i 
średnio zaawansowanego, z nagraniami audio wysokiej jakości. 
Wymagana jest przynajmniej podstawowa znajomość języka 
angielskiego – treść jest dostępna wyłącznie po angielsku. 

Link http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/ 
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Wysoka. Strona jest bardzo rozbudowana. Znajdują się na niej kursy 
od niższego do wyższego stopnia zaawansowania, włączając w to 
bieżące wiadomości (faktyczne treści z BBC), angielski dnia 
codziennego (słowa i frazy do codziennej komunikacji), wymowę 
(prezentacje wideo każdego dźwięku) czy dramaty. W serwisie 
znajduje się pokaźna ilość treści takich jak materiały wideo, audio czy 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/
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tekstowe. 

Komfort użytkowania  Łatwy. Na górze strony znajdują się dwie zakładki: kursy (gdzie można 
wybrać docelowy poziom) oraz cechy (wybór typu kursu). 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online. Istnieje 
możliwość 
pobrania plików 
audio oraz tekstów 
w formacie PDF. 

Wersja mobilna Nie  Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 77 Język Angielski 

Nazwa Talk English 

Opis Prosta strona o zaskakująco obszernej zawartości – 900 lekcji oraz 
9000 plików audio. Interfejs jest dostępny w kilku językach. 
Nauczanie online dostępne jest za darmo, pobieranie treści ze strony 
wymaga uiszczenia opłaty. 

Link http://www.talkenglish.com  

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Średni – Celem talkenglish.com jest pomoc w poprawieniu 
umiejętności wypowiadania się. Zawiera ponad 900 lekcji oraz 9000 
plików audio. Lekcje podzielone są na wymowę (kliknięcie na zdanie 
oraz jego powtórzenie) oraz słuchanie (według schematu posłuchaj 
dialogu i rozwiąż test, sprawdź swoje odpowiedzi). Strona nie jest 
zbyt skomplikowana w rozumieniu używanych narzędzi, treść i 
sposób nauczania (posłuchaj i powtórz) mogą nie być interesujące dla 
słuchaczy. Dostępna jest aplikacja mobilna na system Android. 
Istnieją również filmy wideo z instrukcjami odnośnie nauczania 
dostępne na YouTube w kilku językach. 

Komfort użytkowania  Łatwy. Nawigacja jest prosta, a układ strony przejrzysty. 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Niski. Strona nie zawiera zbyt wielu funkcji mogących przyciągnąć 
słuchaczy. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online/Offline – 
wersja offline 
TalkEnglish 

http://www.talkenglish.com/
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umożliwia 
pobranie 
wszystkich 
materiałów z 
TalkEnglish.com na 
computer za 
pomocą jednego 
kliknięcia. 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 78 Język Angielski 

Nazwa Kursy ESL 

Opis Zestaw kursów przeznaczonych dla obcokrajowców chcących podjąć 
pracę w anglojęzycznych krajach, szczególnie w Wielkiej Brytanii i 
Stanach Zjednoczonych. Nawigacja w kursach jest raczej prosta, w 
niektórych miejsach można znaleźć materiały wideo oraz audio wraz z 
ćwiczeniami. Dostępne są również moduły przygotowane pod kątem 
egzaminów IELTS. 

Link http://www.esolcourses.com  
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Średni -  Strona ma funkcję uwierzytelniania użytkowników, a 
ponadto testy tworzone są w oparciu o zewnętrzną bibliotekę 
JavaScript. Treści kursów zawierają materiały audio i wideo. Jest to 
przykład darmowej strony językowej dotyczącej angielskiego 
dedykowanej nauczycielom języka angielskiego poszukującym 
pomysłów na zajęcia oraz dorosłym słuchaczom podejmującym 
samodzielną naukę. Dostępne są kursy dla początkujących, średnio 
zaawansowanych oraz zaawansowanych słuchaczy. Każdy kurs 
podzielony jest na lekcje, gdzie można znaleźć obrazki, materiały 
wideo oraz audio, a także gry. Strona jest bardzo dobrze 
przygotowana. 

Komfort użytkowania  Łatwy. Nawigacja jest prosta. Lekcje można przeglądać pod kątem 
poziomu, tematu lub typu (gramatyka, czytanie, pisanie). Dostępny 
jest również spis alfabetyczny oraz uwzględniający nowe/popularne 
lekcje. 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań oprócz odtwarzacza Flash Player 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 79 Język Angielski 

Nazwa Englishmaven 

http://www.esolcourses.com/
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Opis Nieco nieaktualna strona amerykańska, skupiająca się przede 
wszystkim na gramatyce oraz ćwiczeniach. 

Link http://www.englishmaven.org 
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Niski – Jest to zbiór zasobów dotyczących języka angielskiego 
opracowany z myślą o szkołach podstawowych, edukacji ogólnej oraz 
dla osób uczących się angielskiego jako drugiego języka. Strona 
zawiera różnorodne materiały podzielone na tematy i poziomy, 
jednak ogólny jej wygląd nie wydaje się być odpowiedni dla 
słuchaczy. Wybór tematów jest ograniczony, a wygląd strony odbiega 
od dzisiejszych standardów. 

Komfort użytkowania  Łatwy. Strona posiada prosty wygląd i nawigację 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Niski. Strona wygląda na nieaktualizowaną i nie oferuje żadnych cech 
interesujących dla słuchaczy. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 80 Język English 

Nazwa Seria lekcji zatwierdzonych przez British Council 

Opis Seria lekcji zatwierdzonych przez British Council zawierająca 
materiały wideo dotyczące codziennego życia wraz z ćwiczeniami, 
pytaniami i grami. Skupia się przede wszystkim na słuchaniu oraz 
rozumieniu kontekstu, mniejszą uwagę przywiązując do gramatyki. 

Link http://learnenglish.britishcouncil.org 
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Wysoki – Treści multimedialne. Aplikacja mobilna. Strona jest bardzo 
dobrze zbudowana i zawiera bardzo dużo materiałów do nauki 
angielskiego dla dzieci, nastolatków oraz dorosłych słuchaczy. 
Znajdują się tam materiały wideo oraz audio, interaktywne ćwiczenia, 
gry i testy, również w formie aplikacji mobilnych. 

Komfort użytkowania  Łatwy. 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, telefon 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań oprócz odtwarzacza Flash Player 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak (aplikacje mobline) Wymagana 
rejestracja 

Nie 

http://www.englishmaven.org/
http://learnenglish.britishcouncil.org/
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Numer 81 Język Angielski, Polski, 
Niemiecki, 
Portugalski, 
Bułgarski 

Nazwa Medilingua LMS 

Opis Medilingua jest kursem do samodzielnego studiowania na średnio 
zaawansowanym niższym poziomie angielskiego (B1). Kurs jest 
opracowany dla ratowników medycznych chcących nauczyć się języka 
specyficznego dla swojego zawodu oraz poprawić umiejętności 
słuchania i komunikacji. 

Link http://lms.e-medilingua.eu/ 
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Średnia – Platforma Medilingua zawiera materiały opracowane przez 
partnerów projektu Medilingua. Platforma dostępna jest bez żadnych 
opłat i posiada mechanizmy uwierzytelniające. Treści kursów składają 
się z materiałów wideo i audio. Wykorzystywane są również 
podkasty. Podkasty użytkowników mogą być łatwo zamieszczane na 
platformie i przeglądane przez pozostałe osoby posiadające konto na 
lms.e-medilingua.eu. Dostępnych jest 6 modułów w kursie (12-13 
lekcji w każdym). Lekcje wprowadzając język funkcjonalny, 
słownictwo oraz niezbędne struktury gramatyczne pozwalające 
ratownikom medycznym na komunikację podczas nagłych wypadków. 

Komfort użytkowania  Łatwy. 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowa 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, telefon 

Wymagania programowe Wszystkie materiały audio zamieszczone na platformie Medilingua są 
odtwarzane z wykorzystaniem techologii HTML5. W związku z tym, w 
celu poprawnego odtworzenia tych materiałów, zaleca się posiadanie 
najnowszej wersji używanej przeglądarki (wspierane są najnowsze 
wersje wszystkich najbardziej popularnych przeglądarek: Firefox, 
Chrome, Opera oraz IE 10 lub nowsze). 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online. W celu 
skorzystania z 
platformy 
Medilingua, 
wymagane jest 
połączenie 
internetowe o 
przepustowości 
przynajmniej 
1Mbps ze względu 
na materiały 
multimedialne. 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Tak 
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Numer 82 Język Angielski 

Nazwa The Open University 

Opis Ten kurs przeznaczony jest dla każdego, kto myśli o podjęciu studiów 
na uczelni wyższej i chciałby rozwinąć niezbędne umiejętności z 
angielskiego w zakresie czytania i pisania. Kurs przybliża odczyty 
akademickie i strategie robienia notatek. Można rozwinąć również 
umiejętności w zakresie pisania esejów. Przybliżone zostały również 
kwestie odnoszące się do stylu akademickiego i strategie poszerzania 
słownictwa. 

Link http://www.open.edu/openlearn/education/english-skills-
learning/content-section-overview 
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Średnia – strona posiada mechanizmy odpowiedzialne za 
uwierzytalnianie użytkowników. Treści kursów składają się z 
materiałów wideo oraz audio. Jest to kurs akademicki przeznaczony 
dla studentów chcących poprawić swoje umiejętności w zakresie 
czytania i pisania. 

Komfort użytkowania  Średni. 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Zaawansowane 

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 
 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Tak 

 

Numer 83 Język Angielski 

Nazwa ToLearnEnglish 

Opis Strona pozwala na naukę kilku języków w zabawny i interaktywny 
sposób. Oferuje test poziomu oraz testy tematyczne związane na 
przykład z czasownikami nieregularnymi. Udostępnia również 
instrukcję pracy dla początkujących; składa się ona z 400 lekcji o 
rosnącym poziomie, które zachowują wyniki. Poza angielskim, 
platforma udostępnia również kursy w językach takich jak francuski, 
niemiecki, włoski, hiszpański, japoński, holenderski i łaciński. 

Link http://www.tolearnenglish.com/ 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Średni. Strona jest dosyć zaawansowana jeśli chodzi o treść. Znajduje 
się na niej sporo materiałów w formie tekstu, audio i wideo, oraz 
wiele użytecznych narzędzi takich jak interaktywne gry, sprawdzacz 
pisowni, tłumacz audio czy podpowiadacz odmiany. Część społeczna 
jest również dobrze rozwinięta, udostępniając użytkownikom wiele 
sposobów komunikacji w innymi uczestnikami (kliknięcie na zakładkę 
Club na górze strony daje dostęp do opcji takich jak chat, forum, moje 
wiadomości – wszystkie te funkcje są dostępne po rejestracji). Lekcje 
dostępne na stronie są dobrze opracowane i przygotowane w dwóch 
wersjach: HTML oraz “Do wydruku”. 

http://www.open.edu/openlearn/education/english-skills-learning/content-section-overview
http://www.open.edu/openlearn/education/english-skills-learning/content-section-overview
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Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer/laptop 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni. Jest to interaktywne narzędzie w odniesieniu do treści (która 
w wielu przypadkach jest interaktywna) i wykorzystanych funkcji. 
Cechą pozytywną jest możliwość komunikacji na wiele sposobów z 
innymi uczestnikami. Niemniej jednak, aspekt wizualny strony 
pozostawia nieco do życzenia i może nie przyciągnąć zbyt wielu 
słuchaczy. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Tak, jeśli 
użytkownik chce 
uzyskać dostęp do 
klubu (forum, 
czat), w 
pozostałych 
przypadkach – nie. 

 

Numer 84 Język Angielski 

Nazwa English town 
Opis Angielska metoda nauczania łączy udowodnioną jakość nauczania w 

klasach akademickich z e-learningiem. Wspomaga umiejętności z 
zakresu czytania, pisania, słuchania oraz mówienia. 

Link www.englishtown.com  
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Wysoka. To szkoła języka angielskiego online, która oferuje setki lekcji 
opartych na filmach wideo wraz z interaktywnymi ćwiczeniami, 
rozmowami grupowymi, klasami prowadzonymi przez nauczyciela 
oraz przygotowanie do egzaminów TOEFL/TOEIC. 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, telefon 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 
 

Wersja mobilna Tak (aplikacja mobilna) Wymagana 
rejestracja 

Tak 

 

Numer 85 Język Angielski 

http://www.englishtown.com/
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Nazwa ORELT 

Opis Celem ORELT jest wyposażenie nauczycieli niższych szczebli edukacji 
w zasoby, które mogą być dostosowane i wykorzystane podczas zajęć 
w klasie w celu promocji efektywnej komunikacji pomiędzy 
słuchaczami. 

Link www.englishtown.com  
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Średnia – strona posiada mechanizm uwierzytelniania użytkowników. 
Treści szkoleniowe opierają się tylko na tekście. Brak interaktywnych 
ćwiczeń. Portal funkcjonuje jako bank zasobów dla nauczycieli, 
podzielony na następujące moduły: 1. Lepsze słuchanie, 2. Mówienie 
dla lepszej komunikacji, 3. Odnoszenie sukcesów w czytaniu, 4. 
Efektywne pisanie, 5. Nauczanie poprzez literaturę, 6. Gramatyka 
komunikacyjna. 

Komfort użytkowania  Łatwy. Podręcznik szkoleniowy jest dostępny na stronie. 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 
 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 86 Język Angielski 

Nazwa Deep English 

Opis Opracowany z myślą o poprawie umiejętności wypowiadania się w 
języku angielskim. 

Link http://deepenglish.com/  
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Wysoka – Strona posiada mechanizm uwierzytelniania użytkowników. 
Strona jest dobrze opracowana i w odniesieniu do treści oferuje: 
program Prawdziwe Historie, z ponad 132 lekcjami angielskiego w 
postaci audio wraz z ćwiczeniami; Prawdziwy Angielski – blog, 
zawierający ponad 35 mniejszych lekcji audio w formie bonusu; 
Prawdziwe Historie jako zestaw ćwiczeń online; Miernik Postępu. 

Komfort użytkowania  Łatwy.  

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 
 

http://www.englishtown.com/
http://deepenglish.com/
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Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Tak 

 

Numer 87 Język Angielski 

Nazwa My English Page 

Opis Strona z dużą ilością zasobów, dla uczniów i nauczycieli. Większość z 
nich zawiera tekst z plikami audio. Strona wygląda na przestarzałą i 
wyświetla natrętne reklamy. 
 

Link http://www.myenglishpages.com  

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Niska. Treść zamieszczona na stronie nie jest zbyt atrakcyjna. Nie ma 
możliwości śledzenia postępu w kursie. 

Komfort użytkowania Łatwy. Strona jest prosta z intuicyjną nawigacją, ale reklamy obniżają 
ogólne odczucia. 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Niski. Wygląd strony jest przestarzały i niezachęcający do jej 
używania. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 
 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 88 Język Angielski 

Nazwa E-learn 

Opis Oferuje nauczanie 3 języków: angielskiego, francuskiego i 
hiszpańskiego. 

Link http://elearnenglish.com/?reqp=1&reqr=  
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Niska 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Niski 

Otwarte Nie Dostęp Online 

http://www.myenglishpages.com/
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oprogramowanie 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 89 Język Angielski 

Nazwa Rosettastone 
Opis Oferuje nauczanie różnych języków 

Link http://www.rosettastone.co.uk/  
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Wysoka. Jest to jeden z najbardziej popularnych i zaawansowanych 
programów nauczania języków. Subskrybenci uzyskują dostęp do 
funkcji takich jak: mechanizmy rozpoznawania mowy, sesje 
treningowe prowadzone z rodzimymi nauczycielami języka obcego, 
gry językowe, aplikacje mobilne, wsparcie audio czy adaptacyjne 
powtórki, które pozwalają na transfer zdobytej wiedzy do pamięci 
długoterminowej. 

Komfort użytkowania  Łatwy. 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Połączenie internetowe (przynajmniej 768kbps), słuchawki USB z 
mikrofonem. 

Wymagania programowe Windows 7 (lub wyższy); Mac: Snow Leopard, Lion, Mountain Lion 
(OS X 10.6 lub wyższy); Internet Explorer 7, Firefox 4, Safari 5, 
Chrome 11 lub nowsze. 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Wysoki.  

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online. 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 90 Język Rosyjski 

Nazwa Learn Russian 

Opis Strona do nauki języka rosyjskiego stworzona przez portal Russia 
Today News. Zawiera 100 lekcji, począwszy od cyrylicy, 
podstawowego słownictwa, fraz itp. Zawiera kilka filmów (animacje) i 
ćwiczeń. Materiały szkoleniowe zostały dobrze przygotowane i 
podzielone, lecz ograniczają się wyłącznie do codziennych fraz I 
dialogów. Prawdopodobnie najwięcej skorzystają z niej początkujący. 

Link http://learnrussian.rt.com/  
Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Średnia. Dobrze zorganizowana, łatwa nawigacja, jednak poziom 
języka jest zbyt niski. 

Komfort użytkowania Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

http://learnrussian.rt.com/
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Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, smartfon 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni  

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 
 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 91 Język Angielski 

Nazwa 1 Language English course 
Opis Strona oferująca kurs języka angielskiego na czterech poziomach, od 

początkującego do średnio-zaawansowanego. Składa się z 70 
modułów. Każdy z modułów zawiera dialogi (z dźwiękiem), gramatykę 
i ćwiczenia ze znajomości słów. Treści jest dużo, ale jest ona bardzo 
powtarzalna i niezbyt atrakcyjna wizualnie. Nie ma możliwości 
rejestracji, oraz śledzenia postępu w kursie. 
 

Link http://www.1-language.com/englishcourse/index.htm  
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Niska. Wygląd strony jest przestarzały, z bardzo małą czcionką, co 
może sprawiać problem z czytaniem zamieszczonych treści. 

Komfort użytkowania Średni 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Adobe Flash Player 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Niski 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 92 Język Angielski 

Nazwa Learn English free with USA learn 

Opis Nowoczesna angielskojęzyczna strona składająca się z dwóch kursów 
oraz ćwiczeń z czytania. Zawartość jest dobrze zbudowana oraz są 
używane materiały multimedialne. 

Link http://www.usalearns.org/speaking-english 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Niska. 

http://www.1-language.com/englishcourse/index.htm
http://www.usalearns.org/speaking-english
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Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer 

Wymagania programowe Adobe Flash Player 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Średni. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 93 Język Angielski 

Nazwa Lango/Epale 

Opis Projekt ma na celu dostarczanie mini-lekcji wymagających 
niewielkiego wysiłku ze strony słuchaczy, które są łatwe do 
przyswojenia. Użytkownicy LANGO mogą uczyć się języka „w biegu”, 
w dowolnym miejscu i czasie.  

Link http://www.lango.eu/index.php/en/  
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Wysoka. Lango jest elastyczną platformą elektroniczną (jako strona 
www i aplikacja na iPhone). Ponadto, niektóre motywujące ćwiczenia 
będą wkrótce dostępne jako widgety na Facebooka. Lango umożliwia 
naukę rosyjskiego, bułgarskiego, maltańskiego i greckiego poprzez 
wykorzystanie kalendarza zawierającego 365 krótkich lekcji 
językowych w czterech językach docelowych. Od słuchaczy wymaga 
się jedynie znalezienia 10 minut w ciągu dnia w celu rozwoju 
umiejętności językowych. 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, iPhone 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Niski 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online. 
 

Wersja mobilna Tak (aplikacje mobilne) Wymagana 
rejestracja 

Tak 

 

Numer 94 Język Angielski 

Nazwa Speak Apps Moocs 
Opis Uczy wykorzystania narzędzi SpeakApps opracowanych z myślą o 

pomocy słuchaczom w mówieniu oraz nauczania języków online. 

Link http://www.speakapps.eu/pl/  
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Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

SpeakApps zawiera bazę aktywności do ćwiczenia wymowy, opartych 
o różne narzędzia. Treści szkoleniowe podzielone są na projekty; 
każdy projekt zawiera aktywności obejmujące różne zadania 
(wypełnianie luk, odgrywanie ról, wyszukiwanie różnic). Słuchacze 
mogą tworzyć własne projekty/propozycje opierając się na już 
istniejących zasobach. Baza projektów/materiałów jest pokaźna, a 
ponadto łatwo jest stworzyć własne narzędzie. Daje to nauczycielom 
w zasadzie nieograniczone możliwości tworzenia treści. Wszystkie 
elementy są dostępne całkowicie bezpłatnie. 

Komfort użytkowania  Łatwy – po wejściu do aplikacji, możliwe jest wyszukiwanie 
projektów, zadań, aktywności i wykorzystanie tylko najbardziej 
odpowiednich zasobów. 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Narzędzie przeznaczone jest dla nauczycieli i wymaga 
zaawansowanych umiejętności i wiedzy w celu jak najlepszego 
wykorzystania platformy. 

Wymagania sprzętowe Komputer lub table, słuchawki z mikrofonem 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań oprócz odtwarzacza Flash Player 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

SpeakApps tworzy darmową platformę online gromadzącą narzędzia 
informatyczne i metodologie, które mogą zostać wykorzystane przez 
społeczność nauczycieli i ich słuchaczy w formie wirtualnej klasy, co, 
sądząc po ilości zamieszczonych projektów i materiałów jest bardzo 
użytecznym rozwiązaniem. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online. 
 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Tak 

 

Numer 95 Język Angielski 

Nazwa English My way 

Opis English My Way jest mieszanym programem nauczania skierowanym 
na wspieranie dorosłych posiadających niskie lub żadne umiejętności 
w zakresie języka angielskiego w celu integracji z lokalnymi 
społecznościami. 

Link http://preview.englishmyway.co.uk   
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

English my way oferuje różne formy nauczania, platformy i metody 
dostarczania. Treści szkoleniowe są ograniczone, gdyż kurs jest 
kierowany do początkujących. 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer lub tablet, słuchawki z mikrofonem 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Niski 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online. 
 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

http://preview.englishmyway.co.uk/
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Numer 96 Język Angielski 

Nazwa Erasmus+ OLS  

Opis To narzędzie stworzone przez Erasmus+ służące do oceny i poprawy 
umiejętności w zakresie języka obcego używanego do studiowania, 
pracy, lub wolontariatu zagranicznego. 

Link http://erasmusplusols.eu/online-language-courses  
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

OLS został stworzony w celu pomocy uczestnikom programu 
mobilności w ramach Eramsus+ w odniesieniu do poprawy 
umiejętności językowych. Wymagana jest rejestracja. OLS jest 
środowiskiem online zawierającym interaktywne kursy językowe. 
Posiada również możliwości pracy grupowej oraz wzajemnego 
nauczania, takie jak coaching online dla małych grup słuchaczy (sesje 
z tutorem), lub dla większych grup (MOOCs) jako dodatek do 
moderowanego forum dla słuchaczy. 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Wymagany jest jedynie komputer lub tablet z dostępem do Internetu. 
Przed uzyskaniem dostępu do kursu, system automatycznie sprawdza 
minimalne wymagania urządzenia. Do oceny języka wymagany jest 
mikrofon oraz kamera do konferencji. 

Wymagania programowe OLS funkcjonuje w trybie online, więc nie jest wymagana instalacja 
żadnego oprogramowania. Odtwarzacz Adobe Flash musi być 
dostępny w celu szkorzystania z sesji z tutorem. 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

OLS posiada ogromną bazę uzytkowników i jest nieustannie 
rozwijany. 

Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 
 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Tak 

 

Numer 97 Język Angielski 

Nazwa English-online 

Opis Kurs angielskiego dla początkujących 

Link http://www.english-online.org.uk  
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Średnia. Strona zawiera kurs języka angielskiego dla początkujących, 
średni zaawansowanych oraz zaawansowanych słuchaczy. Treści 
dostępne są jako kurs multimedialny (materiały wideo, wymowa oraz 
dialogi wraz zćwiczeniami) w ramach angielskiego biznesowego, 
ćwiczeń z czytania oraz gier językowych do użytku online lub do 
pobrania. 

Komfort użytkowania  Średni. Nawigacja na stronie nie jest zbyt intuicyjna. 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer/laptop, tablet, słuchawki oraz mikrofon 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Strona jest ciągle rozwijana i dodawane są nowe treści. 

http://erasmusplusols.eu/online-language-courses
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Otwarte 
oprogramowanie 

Tak Dostęp Online 
 

Wersja mobilna Nie Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 98 Język Angielski 

Nazwa Adamoli.org 
VIDEO CORSO DI INGLESE ON-LINE GRATUITO 

Opis Język angielski dla Włochów. Strona która nie zawiera kursów online 
lecz kolekcje wideo (udostępnioną na portalu YouTube) zawierającą 
70 klipów. Prosty ale skuteczny projekt. Strona zawiera kilka reklam 
ale nie są one zbyt natrętne. Grupa docelowa to początkujący. 

Link http://www.adamoli.org/gelasio67/ 
Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Niska 

Komfort użytkowania  Łatwy 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer, tablet, smartphone 

Wymagania programowe Brak szczególnych wymagań 

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Niski 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Online 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Nie 

 

Numer 99 Język Angielski 

Nazwa English Gratis 

Opis Darmowa strona do nauki angielskiego dla Włochów. Zawiera wiele 
treści ale wygląd strony jest chaotyczny i ciężki do nawigowania. Jest 
darmowa i rejestracja nie jest wymagana ale na stronie znajduje się 
wiele reklam oraz odnośników. Potrzeba trochę czasu i cierpliwości 
aby znaleźć to czego się szuka. 

Link http://www.englishgratis.com 
Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Niska 

Komfort użytkowania  Ciężki. Wygląd strony jest przestarzały a nawigacja ciężka. Właściwie 
nie możliwe by używać jej na urządzeniach mobilnych. 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowe 

Wymagania sprzętowe Komputer 

 

Numer 100 Język Angielski 

Nazwa Dailystep 

http://www.adamoli.org/gelasio67/
http://www.englishgratis.com/
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Opis Nauka angielskiego do codziennego wykorzystania 

Link https://www.dailystep.com/ 
 

Złożoność środowiska / 
implementacji treści 

Średnia. Strona nie jest zbyt skomplikowana. Na górze strony 
znajduje się 5 zakładek: strona główna, codzienne lekcje, lekcje 
dodatkowe, blog, informacje i członkowie. Treści szkoleniowe 
zbudowane są z wykorzystaniem materiałów audio, gdzie można 
podejrzeć treść wypowiedzi, przełączyć się pomiędzy angielskim 
brytyjskim i amerykańskim, nauczyć się obecnych w tekście funkcji 
językowych i sprawdzić znaczenie słów i fraz. Materiały są 
dostosowane do wszystkich możliwych poziomów zaawansowania. 

Komfort użytkowania  Strona jest prosta w obsłudze. Wystarczy jedynie wybrać poziom, 
nacisnąć “play” i słuchać. 

Wymagana wiedza i 
umiejętności 

Podstawowa 

Wymagania sprzętowe Słuchawki, głośniki 

Wymagania programowe  

Oczekiwany trend 
technologiczny 

Brak szczególnych wymagań 

Otwarte 
oprogramowanie 

Nie Dostęp Wymagany dostęp 
do Internetu, ale 
istnieje możliwość 
pobrania każdej 
lekcji w postaci 
plików pdf i mp3. 

Wersja mobilna Tak Wymagana 
rejestracja 

Tak 
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Wnioski 
 

Niniejsza analiza techniczna 100 narzędzi online służących do nauki języków została przeprowadzona w ramach 

projektu Mall Guide i stanowi uzupełnienie do uprzednio przeprowadzonej analizy metodologicznej. Z punktu 

widzenia edukatorów, najbardziej istotną rzeczą jest możliwość wykorzystania danego narzędzia podczas zajęć 

czy kursów. Edukatorzy największą uwagę przykładają do efektywności narzędzia wspierającego proces 

nauczania oraz możliwości, jakie narzędzie daje ich słuchaczom w kontekście rozwoju umiejętności językowych 

oraz poprawy wiedzy w różnych obszarach. Istnieją również takie czynniki jak motywacja, dostępność 

narzędzia poprzez urządzenia mobilne czy sposoby oceniania. Interaktywny oraz bazujący na grach charakter 

wielu narzędzi online może w znacznym stopniu przyczynić się do zwiększenia motywacji słuchaczy, 

dostępność na urządzenia mobilne oznacza możliwość wzbogacenia pracy edukatorów o elementy nauczania 

na odległość, a metody samodzielnej oceny ułatwiają zarządzanie większymi grupami. Pomimo tego, że 

wszystkie narzędzia są na swój sposób nowoczesne i bazujące na TIK, z technicznego punktu widzenia nie 

wymagają specjalistycznej wiedzy, gdyż w większości są to systemy pracujące w formie stron internetowych. 

W odniesieniu do wymagań technicznych, analizie zostały poddane wymagania sprzętowe oraz programowe. 

W przypadku wymagań sprzętowych, oczywistym wymogiem jest komputer lub laptop z dostępem do 

Internetu. Ponieważ większość narzędzi zawiera materiały audio bądź też wideo, głośniki lub słuchawki będą 

również niezbędne. Do korzystania z narzędzi wykorzystujących komunikację głosową (webinaria, Skype), 

niezbędny jest mikrofon oraz opcjonalnie kamera. Wiele spośród poddanych analizie narzędzi jest dostępnych 

na urządzeniach mobilnych poprzez przeglądarkę, lub dedykowaną aplikację. W odniesieniu do wymagań 

programowych, najczęściej powtarzającym się wymogiem związanym z materiałami wideo, interaktywnymi 

grami i animacjami, jest konieczność posiadania odpowiedniego dodatku (najczęściej Adobe Flash Player lub 

Microsoft Silverlight). Jest to czynnik limitujący dostęp z urządzeń mobilnych, gdyż żaden z wymienionych 

dodatków nie jest wspierany przez nowoczesne urządzenia (Android oraz iPhone), jednak w niektórych 

przypadkach istnieją dedykowane aplikacje mobilne. O ile treści nie zawierają materiałów wideo w wysokiej 

jakości, prędkość łącza internetowego nie jest istotnym czynnikiem. Analiza skupiała się również na złożoności 

środowiska/implementacji treści, komforcie użytkowania, wymaganej wiedzy i umiejętnościach, otwartości 

oprogramowania czy oczekiwanym trendom technologicznym. Podczas analizy złożoności środowiska 

I implementacji treści, pod uwagę wzięto następujące czynniki: czy narzędzie zawiera szeroką gamę 

dostępnych aktywności, możliwości, czy zawiera materiały tekstowe, audio/wideo, ćwiczenia interaktywne, 

narzędzia do samodzielnej oceny czy kanały umożliwiające komunikację online (czy wspiera tworzenie 

społeczności online). Komfort użytkowania jest w rzeczywistości trudny do obiektywnej oceny, jednak podczas 

analizy tego parametru weryfikowano nie tylko wygląd i nawigację, ale również opinie użytkowników. 

Większość narzędzi wymaga podstawowej wiedzy komputerowej i umiejętności poruszania się w Internecie. 

W odniesieniu do kryterium otwartości oprogramowania, analizowane narzędzia najczęściej są dostępne 

bezpłatnie, jednak w celu uzyskania dostępu do niektórych opcji czy treści, konieczne jest uiszczenie opłaty. 

Rejestracja nie zawsze jest konieczna, jednak bardzo często jest konieczna do uzyskania pełnego dostępu. 

Narzędzia oceniono również pod kątem potencjalnego rozwoju i w tym przypadku weryfikowano ilość 

użytkowników i ilość dostępnych języków. Niektóre narzędzia szybko zyskują na popularności, są ciągle 

rozwijane, dodawane są nowe opcje, są zazwyczaj przyjazne urządzeniom mobilnym, wizualnie atrakcyjne, 

a także umożliwiają interakcje pomiędzy użytkownikami i tworzenie społeczności online. 
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