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Wprowadzenie 

Rezultat ten jest jednym z głównych filarów wsparcia trenerów w przyszłym wykorzystaniu, 

tworzeniu i wdrażaniu narzędzi MALL w procesie nauczania języków obcych. 

Na podstawie raportów dotyczących rezultatów O2 i O3 oraz doświadczeń zdobytych w ramach 

O4 i O5, partnerzy wytypowali 5 sytuacji w zakresie uczenia się / nauczania i opracowali 

5 nowych narzędzi, wspierających ćwiczenie, z uczącymi się, określonych obszarów uczenia się 

języków, obejmujących słownictwo, gramatykę, umiejętność pisania, mówienia oraz fonetykę. 

 

Streszczenie projektu 

Obecnie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie ma konkretnego sposobu uczenia się, ale są różne 

typy uczących się i metody nauczania. Działania edukacyjne nie są już związane tylko 

z tradycyjnym szkoleniem w klasie. Trenerzy powinni przyjąć, że nauka jest ciągłym procesem 

i dostosowuje swoje strategie nauczania do zmieniających się okoliczności. Proces edukacyjny 

obejmuje wiele etapów i zakłada realizację różnych scenariuszy. 

Technologia zmienia sposób działania naszego społeczeństwa. Oferuje nam nowe możliwości 

i daje nam dostęp do zasobów, o jakich wcześniej nawet nie marzyliśmy. Niestety, nasz system 

edukacji nie jest wystarczająco elastyczny, aby wykorzystać wszystkie dostępne możliwości. 

Instytucje edukacyjne, a tym samym trenerzy i nauczyciele nie otrzymują wystarczającej pomocy 

i szkoleń, w dostosowaniu swoich planów nauczania do potrzeb uczących się. Wielu trenerów 

twierdzi, że brak niezbędnych umiejętności, napięte harmonogramy i braku czasu na 

przygotowanie się do lekcji to główne powody, dla których nie eksperymentowano z nowymi 

metodami i strategiami nauczania. 

Celem tego projektu jest rozwiązywanie tych problemów poprzez utworzenie przewodnika dla 

nauczycieli języka, który pomoże im nabyć lub poprawić ich kompetencje cyfrowe. Podręcznik 

pokazuje nauczycielom języka w prosty i zrozumiały sposób jak skuteczne stosować nowoczesne 

technologie w nauczaniu, zapewniając w ten sposób bardziej zróżnicowany wybór opcji uczenia 

się. 

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na trenerów języka, uczących się i instytucje 

edukacyjne. 

W oparciu o narzędzia cyfrowego uczenia się, trenerzy i nauczyciele rozwiną nowe umiejętności 

tworzenia bardziej elastycznych strategii szkoleniowych, odpowiadających potrzebom 

i oczekiwaniom uczących się. Chodzi o wzrost ich umiejętności zawodowych i dalszy rozwój. 
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Uczący się poprawią swój stosunek do metod nauczania języków, zwiększą motywację do nauki 

i podnoszą swoją znajomość języków obcych. 

Instytucje szkoleniowe otrzymają wsparcie w zwiększaniu integracji cyfrowej w nauczaniu 

i szkoleniu. Będą mogli zaadoptować innowacyjne praktyki w zakresie edukacji i skutecznie 

zaspokajać potrzeby uczących się. Zrozumieją również wzajemne relacje pomiędzy kształceniem 

formalnym, nieformalnym i poza formalnym. 

 

Partnerstwo 

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

szkoleniowa, z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu języków i zarzadzaniu projektami 

europejskimi. 

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

branży. 

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

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

Aktywne partnerstwo obywatelskie (Grecja) jest organizacją pozarządową posiadającą bogate 

doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu programów szkoleniowych, odpowiadających 

aktualnym potrzebom społecznym, na poziomie krajowym i międzynarodowym. 

Dacorum CVS (nazwa robocza Community Action Dacorum) (Wielka Brytania) jest 

organizacją pozarządową, oferująca usługi na poziomie lokalnym, w odpowiedzi na potrzeby 

lokalnych społeczności.  
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Opracowanie 5 nowych narzędzi dydaktycznych 

 

Metodologia 

Partnerzy uzgodnili, że nowe narzędzia nauczania będą opierać się na wspólnych narzędziach 

online, które zostały przeanalizowane w analizie metodologicznej (IO2). Głównym powodem tej 

decyzji było to, że te narzędzia te są dobrze znane i powszechnie stosowane, co czyni je 

doskonałą bazą do tworzenia nowych aplikacji. Wszyscy partnerzy mają doświadczenie w pracy 

z większością tych narzędziami i w oparciu o ich doświadczenie, podjęto decyzję, kto odpowiada 

za stworzenie poszczególnych narzędzi. Jednocześnie ustalono, które narzędzie skoncentruje się 

na wybranej umiejętności językowej, tj. słownictwie, gramatyce, umiejętności pisania, 

rozumieniu ze słuchu, mówieniu lub fonetyce. 

Opracowanie nowego narzędzia z podziałem na typ, ćwiczoną umiejętność i partnera przedstawia 

się następująco: 

Wspólne narzędzie Umiejętność Partner 

Moodle Gramatyka Iberika 

Google Drive Rozumienie ze słuchu Dacorum CVS 

Wordpress Rozszerzenie słownictwa Komputery Danmar 

Wiki Czytanie ze zrozumieniem Centrum RUNI 

You Tube Rozumienie ze słuchu 
Aktywne partnerstwo 

obywatelskie 
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Tworzenie każdego z narzędzi obejmuje: 

• Określenie grupy docelowej (poziom uczących się), 

• Krótki opis narzędzia, 

• Pomysł na wybrane narzędzie i powód jego wyboru, 

• Opis narzędzi i metod wykorzystywanych do tworzenia narzędzi, 

• Zasoby (ludzie, sprzęt) zostały wykorzystane / zaangażowane w proces tworzenia, 

• Problemy, jakie napotkali partnerzy w procesie tworzenia, 

• Dydaktyczna analiza narzędzia (na przykładzie IO2), 

• Analiza techniczna narzędzia (na przykładzie IO3), 

• Przykładowy plan lekcji prezentujący użycie narzędzia w klasie językowej. 

 

Popularne narzędzia online 
Następująca część przedstawia wspólne narzędzia online wykorzystywane, jako podstawa do 

opracowywania nowych narzędzi. 

 

Wiki 

Wiki zostało stworzone przez Warda Cunninghama w 1994 i początkowo nazywało 

WikiWikiWeb. Określenie “wiki” pochodzi od słowa "wikiwiki", co w języku hawajskim 

oznacza „szybki”. 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, jednej w każdym języku. Jakkolwiek poza 

Wikipedia istnieją setki tysięcy innych Wiki, prywatnych i publicznych, wliczając w to Wiki 

działające, jako źródła zarządzania wiedzą, narzędzia do robienia notatek czy 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. 
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Wprowadzone zmiany są od razu widoczne na stronie, w związku z tym Wiki ciągle rosną, będąc 

źródłem wiedzy zbiorowej. Poza tekstem Wiki może zawierać również dźwięki, filmy i obrazki. 

Ponieważ Wiki są łatwe w użyciu, mogą zostać wykorzystane w klasie zarówno, jako źródło 

danej informacji, ale również w pracy grupowej metodą projektu. Wiki mogą przybierać różne 

formy, w nauczaniu języków obcych najbardziej typowe przykłady to dokańczanie opowieści, 

kreatywne prace pisemne, analiza literacka tekstów, lista słów, itp. 

Więcej informacji pod poniższymi linkami: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/wiki 

http://computers.tutsplus.com/tutorials/what-are-wikis-and-why-should-you-use-them-cms-19540 

Wiki to łatwe w użyciu narzędzie, które może zachęcić do pracy w grupie. Zarówno uczący się, 

jak i nauczyciele nie powinni mieć problemów z jego użyciem, jakkolwiek w związku z tym, że 

każdy może edytować treść Wiki, należy pamiętać o ryzyku nieodpowiednich treści, co oznacza, 

że Wiki wymaga ciągłego sprawdzania. 

 

WordPress 

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

2003 roku. Wordpress instaluje się w 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. 

Z WordPress skorzystało ponad 23.33% z 10 milionów najważniejszych stron internetowych 

według danych na styczeń 2015. WordPress jest najbardziej rozpoznawalną platformą do 

tworzenia blogów w Sieci, przy pomocy tego narzędzia powstało ponad 60 milionów stron 

internetowych. WordPress działa na licencji GPLv2 (lub późniejszej) Free Software Foundation. 

WordPress jest w pełni konfigurowalny i może być wykorzystany na wiele sposobów, dając 

nauczycielom szeroki wachlarz opcji od prostych blogów do różnego rodzaju stron 

internetowych. Poprzez wykorzystanie różnych szablonów, tworzenie stron internetowych staje 

się proste. 

WordPress to oprogramowanie społecznościowe. Jest utrzymywane przez liczną grupę 

ochotników. W związku z tym każdy może przyczynić się do rozwoju WordPress tworząc łatki 

czy wtyczki, odpowiadając na zapytania techniczne, dodając nowe motywy, tłumacząc lub 

aktualizując dokumenty. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wiki
http://computers.tutsplus.com/tutorials/what-are-wikis-and-why-should-you-use-them--cms-19540
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WordPress nie ogranicza się wyłącznie do tworzenia tekstów. Ma również wbudowane wsparcie 

dla obrazów, audio czy wideo. Dodatkowo może zostać użyty do zarządzania dokumentami lub 

plikami. 

Biorąc pod uwagę szerokie możliwości, nauczyciele mogą wykorzystać WordPress do tworzenia 

blogów, własnych stron czy kursów internetowych. Dostępne są różne darmowe wtyczki do 

nauczania online. 

WordPress może być użyty na przykład do: 

- zaproszenia uczących się do wzięcia udziału w projekcie czy blogu, 

- publikowania aktualności na blogu bądź informowania uczących się czy rodziców 

o zbliżających się wydarzeniach, 

- załączania dokumentów do pobrania przez znajomych, rodziców czy uczących się. 

Więcej informacji o WordPress: 

https://wordpress.org/about/  

https://wordpress.com/classrooms/ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/wordpress 

WordPress jest oprogramowaniem typu open source, oferującym wiele możliwości 

nauczycielom. Jest ono darmowe i łatwe w użyciu, jednakże wymaga przemyślenia odnośnie 

zawartości strony. Z tego względu wymagany jest czas i odpowiednie przygotowanie. Ponadto, 

dostęp do strony może być ograniczony hasłem. 

https://wordpress.org/about/
https://wordpress.com/classrooms/
https://en.wikipedia.org/wiki/WordPress
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Dysk Google 

Dysk Google jest usługą przechowywania i synchronizacji plików stworzona przez Google. 

Umożliwia użytkownikom przechowywanie plików w chmurze, dzielenia się plikami, wspólną 

edycję dokumentów, arkuszy i prezentacji. Dysk Google obejmuje Google Dokumenty (Google 

Docs), Arkusze i Prezentacje, programy biurowe umożliwiające wspólną edycje dokumentów, 

arkuszy, prezentacji, rysunków i innych1. 

Dysk Google jest systemem zarzadzania treścią oferującym 15 GB przestrzeni online, gdzie 

można przechowywać zdjęcia, projekty, obrazy, nagrania, filmy. Wszystkie pliki w DG możemy 

przeglądać za pomocą smartfonu, tabletu czy komputera z dostępem do Internetu. Jest to bardzo 

przydatne narzędzie edukacyjne, ponieważ umożliwia zaproszenie innych użytkowników 

do obejrzenia, pobrania i współtworzenia wybranych plików. Jest to efektywne narzędzie 

umożliwiające nauczycielom umieszczanie swoich materiałów szkoleniowych i zorganizowanie 

zajęć. Wszyscy uczący sie mają dostęp do plików zarówno w szkole jak i w domu. 

30 września 2014, Google ogłosiło nową usługę Google Drive dla edukacji. Udostępniono ją za 

darmo na wszystkie aplikacje Google wykorzystywane w celach edukacyjnych. Usług obejmuje 

nieograniczoną przestrzeń dla pojedynczych plików nieprzekraczających 5 TB. Google Apps dla 

edukacji jest darmową usługą dla instytucji edukacyjnych non-profit i jest zintegrowane z usługą 

Classroom, zestawem narzędzi do wykorzystania przez nauczycieli w celu opracowania 

materiałów do zajęć, sprawdzania realizacji zadań i udzielania informacji zwrotnej. Przy pomocy 

nowej usługi Drive dla edukacji, projekty tworzone i zarządzane przy wykorzystaniu Classroom, 

będą automatycznie organizowane w foldery na Dysku Google2. 

Więcej informacji o Dysku Google można znaleźć na następujących stronach: 

- https://www.google.com/edu/products/productivity-tools/ 

- https://www.google.com/drive/ 

 

Moodle 

Moodle jest skrótem od 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. 

                                                 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Drive#cite_note-Introducing_Google_Drive..._yes.2C_really-2 
2 http://thenextweb.com/google/2014/09/30/google-unveils-drive-education-free-unlimited-storage-automatic-file-

encryption/#gref 

https://www.google.com/edu/products/productivity-tools/
https://www.google.com/drive/
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Dane na lipiec 2013 podają liczbę ponad 71,6 miliona użytkowników dla ponad 7,6 miliona 

kursów, w 236 krajach. 

Pierwsza wersja Moodle została wypuszczona w sierpniu 2002. Platforma Moodle została 

przetłumaczona na ponad 100 języków. 

Zanim uczący się 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. 

Istnieje wiele sposobów na zaprojektowanie kursu – z podziałem na sesje tygodniowe, tematy, 

wszystkie sekcje i tematy widoczne od razu, tylko wybrany tematy widoczne na danym etapie, 

itp. tworząc kurs, nauczyciele mogą dodawać materiały typu pliki lub strony. Mogą też wybrać 

różne ćwiczenia umożliwiające współpracę pomiędzy uczącymi się i nauczycielami. Dodatkowo, 

platforma oferuje Gradebook, które umożliwia nauczycielom zapisywanie wyników z kwizów 

i innych ćwiczeń, oraz funkcję śledzenia postępu. Umożliwia również nadawanie odznak, 

zarówno ręcznie lub po zakończeniu danego zadania, co pozytywnie wpływa na motywację 

uczącego się. 

Poza przeglądaniem materiału i rozwiązywaniem ćwiczeń, dostępne jest również forum 

umożliwiające uczącym się i nauczycielom wymianę pomysłów poprzez dodawanie komentarzy 

do głównego wątku – oraz możliwość oceny postów. 

Nauczyciele mogą skorzystać z forum Aktualności, gdzie mogą umieszczać swoje ogłoszenia. 

Jest to jednak narzędzie przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli. 

Więcej informacji o Moodle pod poniższymi linkami: 

https://moodle.org/ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/moodle 

Moodle jest darmowym i łatwym w użyciu narzędziem wspomagającym proces uczenia się 

i nauczania zarówno w klasie jak i na odległość. Kurs może być konfigurowany na różne 

sposoby, zgodnie z potrzebami nauczyciela jak i grupy. Po przygotowaniu kursu, można go 

wykorzystać w różnych okolicznościach. Jako, że dostęp do kuru jest nadawany każdemu 

uczącemu się indywidualnie, wszystkie kursy Moodle są zamknięte informacje i materiały tam 

udostępniane nie są ogólnodostępne. 

https://moodle.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Moodle
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Youtube 

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 technologię WebM, H.264/MPEG-4 AVC, oraz Adobe Flash Video. Dostępne 

materiały obejmują wideoklipy, teledyski, wideoblogi czy filmy edukacyjne. YouTube dostępny 

jest na komputery, urządzenia mobilne pracujące na Androidzie czy iOS czy 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 bezpłatne materiały. 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. 

Youtube oferuje nauczycielom i uczącym się wiele opcji wykorzystania platformy w procesie 

uczenia się i nauczania. Obejmuje to pokazywanie materiałów szkoleniowych na zajęciach, 

nagrywanie i dodawanie filmów, tworzenie nagrań, jako część projektu klasowego, bądź 

wykorzystanie filmów dostępnych na platformie do samodzielnej nauki. 

Na stronie znajduje się zbiór zasad obowiązujących dla wspólnoty YouTube, mający na celu 

ograniczenie możliwych nadużyć. Ogólnie materiały niezamieszczane na platformie obejmują 

materiały zawierające treści o charakterze pornograficznym, filmy pokazujące znęcanie się nad 

zwierzętami, szokujące nagrania, filmy umieszczone bez zgody autora, zawierające mowę 

nienawiści, czy spam. Jakkolwiek YouTube nie sprawdza filmów przed udostepnieniem, 

a z związku z tym mogą one zawierać nieodpowiednie treści. 

Więcej informacji nt. YouTube pod poniższymi linkami: 

https://www.youtube.com/yt/about/en-gb/ 

https://pl.wikipedia.org/wiki/youtube#community_policy 

YouTube jest łatwą w użyciu platformą, oferującą wiele różnych sposobów wsparcia procesu 

nauczania. Oglądanie dostępnych filmów nie wymaga rejestracji. Rejestracja wymagana jest 

natomiast dla użytkowników chcących dodać swoje filmy. Pomimo tego, że zabronione jest 

https://www.youtube.com/yt/about/en-GB/
https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube#Community_policy
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dodawanie filmów zawierających nieodpowiednie treści, należy sprawdzić każdy materiał 

wyświetlany w klasie, ponieważ YouTube nie weryfikuje filmów przed umieszczeniem ich na 

platformie. 

  



     IO6 Opracowanie nowych narzędzi MALL do nauki języków 

 

 

"MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS" 
2015-1-DE02-KA204-002384 

 

Nowe narzędzia 

Moodle - Konjunktiv II 

Informacje ogólne 

Język: niemiecki 

Umiejętność: gramatyka 

Grupa docelowa: wszyscy uczący się 

 

Krótki opis 

Narzędzie składa się z zestawu ćwiczeń w zakresie Konjunktiv II (nierealne warunki i życzenia 

w teraźniejszości). Ćwiczenia można wykonywać jeden po drugim lub oddzielnie. Ćwiczenia są 

skierowane do wszystkich uczących sie na poziomie B1. Ćwiczenia odpowiadają materiałom 

objętym podręcznikiem Schritte plus 5, ale mogą być również wykorzystane przez uczących się 

lub nauczycieli, którzy pracują z innymi podręcznikami. 

 

Tworzenie narzędzia 

Idea / pomysł / skąd decyzja o opracowaniu tego narzędzia 

Uczący się w naszej szkole uczęszczają nie tylko na tradycyjne zajęcia językowe. Część kursu 

poświęcona jest współpracy z Moodle. Nasza platforma Moodle oferuje dodatkowe materiały do 

rozdziałów omawianych w podręcznikach „Schritte plus 5”. Materiały zamieszczone na Moodle 

obejmują ćwiczenia w zakresie gramatyki, ćwiczenia na rozumienie ze słuchu z wykorzystaniem 

materiałów wideo, ćwiczenia na rozumienie tekstów pisanych z wykorzystaniem załączonych 

tekstów, fora dyskusyjne, a także linki do ciekawych stron internetowych związanych 

z artystami, tematami kulturalnymi lub historycznymi dotyczącymi Niemiec. 

Nasi uczący się znają platformę Moodle. Ponadto Moodle jest idealnym rozwiązaniem do 

ćwiczenia gramatyki oraz oferuje dodatkowe ćwiczenia w innych obszarach. Dlatego 

zdecydowaliśmy się na opracowanie ćwiczeń gramatycznych z wykorzystaniem Moodle. 

Narzędzia i metody wykorzystane w opracowaniu narzędzia 

Po zapoznaniu się z tematami dotyczącymi gramatyki, które są zawarte w podręczniku, 

zidentyfikowaliśmy te, które z nich powodują największe problemy dla uczących się, a zatem 
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wymagają większej uwagi praktyki niż inne. Potem przyjrzeliśmy się materiałowi, który 

mieliśmy już na platformie Moodle. Zdaliśmy sobie sprawę, że to, czego najbardziej 

potrzebujemy, to ćwiczenia w temacie Konjunktiv II. 

W następnym kroku opracowaliśmy własne ćwiczenia. Podczas tego procesu zadbaliśmy również 

o różne rodzaje ćwiczeń: zamknięte, pół-otwarte i otwarte. W związku z tym, różne typy ćwiczeń 

zadedykowano różnym typom uczących się. 

W ostatnim kroku dodaliśmy informacje zwrotne dotyczące każdego ćwiczenia. Nasze 

doświadczenie pokazuje, że uczący się mają tendencję do utrzymania wyższego poziomu 

motywacji, jeśli otrzymują informacje zwrotne do swoich odpowiedzi, poza tymi, które wskazuje 

komputer, jako prawidłowe lub złe. Z tego powodu zapewniliśmy, że przekazywać będziemy 

informacje zwrotne na temat wyników uczącego się: zarówno pozytywne, ale co ważniejsze – 

również negatywne efekty, które zachęcić mają uczących się do kontynuowania prób. 

Zasoby użyte do opracowania narzędzia (ludzie, sprzęt itd.) 

Temat gramatyki został wybrany przez niemieckiego nauczyciela, który również stworzył 

ćwiczenia. Inny nauczyciel, lepiej znający platformę Moodle, pomógł w opracowaniu ćwiczeń na 

tejże platformie. 

Aby korzystać z Moodle, należy zainstalować odpowiednie oprogramowanie, w efekcie czego, 

można będzie tworzyć samodzielnie kursy i materiały oraz będzie je można przesyłać. 

Jeśli chodzi o sprzęt, potrzebny jest komputer i dostęp do Internetu (aby uzyskać dostęp do 

platformy Moodle, tworzyć działania, przesyłać materiał, itd.). Wykorzystaliśmy tu również 

YouTube do znalezienia filmu, jako podstawy jednego z ćwiczeń. Filmy można wyświetlać 

bezpłatnie i mogą być łatwo umieszczone w Moodle. 

Problemy napotkane w procesie opracowywania narzędzia 

Moodle jest doskonałym narzędziem dostarczania materiałów dla uczących się i umożliwia im 

dodatkową praktykę lub wyposaża w informacje, które nie są obowiązkowe, ale które mogą być 

interesujące dla części. Jednak z punktu widzenia nauczyciela nie jest łatwo umieścić cały 

materiał na platformie. Platforma nie jest intuicyjna i nie ma instrukcji użytkownika, która 

wyjaśniałaby, jakie są różne rodzaje działań możliwych do podjęcia oraz jakie są zasady 

tworzenia materiałów. Z tego powodu proces tworzenia ćwiczeń trwa długo i jest procesem 

prowadzonym na zasadzie „prób i błędów”. Zajmuje to zatem, dużo czasu i wymaga włożenia 

wysiłku w tworzenie kursów i ćwiczeń. Może to być bardzo frustrujące i z tego powodu, Moodle 

nie jest idealnym rozwiązaniem dla każdego nauczyciela. 
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Korzystanie z narzędzia 

Dydaktyczna analiza narzędzia 

Wprowadzenie: Narzędzie składa się z sześciu ćwiczeń w temacie Konjunktiv II (nierealne 

warunki i życzenia w teraźniejszości). Ćwiczenia można wykonywać jedno po drugim lub 

oddzielnie. 

Ćwiczenia są skierowane do wszystkich uczących się władających językiem niemieckim na 

poziomie B1. Ćwiczenia odpowiadają materiałom objętym podręcznikiem „Schritte plus 5”, ale 

mogą być również wykorzystane przez uczących się lub nauczycieli, którzy pracują z innymi 

podręcznikami. Ćwiczenia można wykonać w klasie w ramach lekcji gramatyki. Mogą być 

również wykorzystywane do samodzielnej nauki lub pracy domowej. 

Aby zakończyć ćwiczenia, uczący się powinni zapoznać się z pojęciem Konjunktiv II, jego formą 

i używaniem do wyrażania nierealnych warunków i życzeń w teraźniejszości. Uczący się nie 

muszą uprzednio być zaznajomieni z używaniem pojęcia odnoszącego się do nierealnych 

warunków. 

Opis możliwych zastosowań w klasie 

Narzędzie obejmuje ważny temat gramatyki, który musi być omówiony z uczącymi się w celu 

wyrażenia nierealnych warunków lub życzeń w teraźniejszości. 

Nauczyciele pracujący z podręcznikiem „Schritte plus 5” mogą korzystać z ćwiczeń 

bezpośrednio po wprowadzeniu tematu i wyjaśnić formę oraz wykorzystanie Konjunktiv II 

(rozdział 4). Mogą korzystać z ćwiczeń udostępnionych w Moodle przed lub poza ćwiczeniami 

zawartymi w podręczniku. Nauczyciele pracujący z innym podręcznikiem lub bezpłatnymi 

materiałami powinni także móc korzystać z ćwiczeń bezpośrednio po wprowadzeniu tematu. 

Ćwiczenia dostarczone w Moodle składają się z 6 różnych ćwiczeń rozpoczynających ćwiczenia 

odsłuchowe i stwarzają trudniejsze ćwiczenia. W pierwszym ćwiczeniu uczący się muszą słuchać 

pieśni i wypełnić puste miejsca lub wybrać brakujące słowo z różnych opcji. W poniższych 

ćwiczeniach muszą być sformułowane poprawne zdania, dobrać odpowiedni czasownik 

w Konjunktiv II spośród trzech różnych opcji, wypełnić luki i pełne zdania. 

Ćwiczenia można wykonać w klasie, jeśli wszyscy uczący się mają własny komputer, aby przejść 

ćwiczenia we własnym tempie. Jeśli tak, uczący się potrzebują słuchawek do słuchania filmu 

YouTube w pierwszym ćwiczeniu. 

Ewentualnie uczący się mogą ćwiczyć, jako zadania domowe, jeśli mają w domu komputer, 

połączenie wifi i głośniki / słuchawki. 
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Użytkownicy chcący uzyskać dostęp do platformy Moodle firmy Iberika mogą zalogować się, 

jako goście. Kliknij „Als Gast anmelden” i wpisz hasło: gast1, aby uzyskać dostęp do wszystkich 

ćwiczeń należących do „Schritte plus 5”, rozdział 4. 

Plusy i minusy 

Ćwiczenia mogą być elastycznie wykorzystywane w każdej grupie uczących się - zarówno 

w klasie, jak i w domu. Uczestnikom wolno wybrać, czy wykonują wszystkie ćwiczenia, czy 

tylko niektóre, oraz w jakim tempie chcą pracować. Mogą też powtarzać ćwiczenia tak często, 

jak tylko chcą. 

Jednak nauczyciele, którzy chcą używać tego narzędzia, powinni pamiętać, że nadal muszą 

przedstawić temat i wyjaśnić jego formę i sposób użycia formuły przed przystąpieniem do 

ćwiczeń. Uczący się z niskimi umiejętnościami ICT lub bez nich, albo uczący się, którzy nie 

znają platformy Moodle, mogą potrzebować pomocy w wykonaniu ćwiczeń. 

Wniosek 

Ćwiczenia obejmują ważny temat w niemieckiej gramatyce. Mogą być stosowane zarówno 

w klasie, jak i w domu, przy bardzo małym wysiłku po stronie nauczyciela. Ponieważ wszystkie 

ćwiczenia można wykonywać osobno i kilkakrotnie, uczący się mogą przejść przez nie we 

własnym tempie i tak często, jak chcą. Niemniej jednak uczący się z niewielkimi 

umiejętnościami z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych mogą potrzebować 

pomocy podczas pracy z platformą Moodle w celu uzyskania dostępu do ćwiczeń. 

Analiza techniczna narzędzia 

Moodle jest internetowym systemem zarządzania nauczaniem, który jest używany przez wiele 

instytucji edukacyjnych na całym świecie. W ten sposób wielu uczących się zna platformę 

i będzie w stanie ją bez problemu używać. Uczący się z niewielkimi umiejętnościami w zakresie 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych lub uczącymi się, którzy nie znają Moodle, mogą 

potrzebować pomocy na początku dostępu do platformy i poruszać się po stronie. 

Aby uzyskać dostęp do platformy, uczący muszą się zarejestrować. Jeśli chodzi o sprzęt, 

komputer lub laptop, łącze internetowe i głośniki lub słuchawki są wymagane. Korzystanie 

z platformy Moodle nie wymaga specjalnego oprogramowania dla uczących się. Aby nauczyciel 

współpracował z Moodle, oprogramowanie musi być najpierw zainstalowane, a zajęcia 

wymagają od początku. 

Po zainstalowaniu oprogramowania i znajomości funkcji platformy program Moodle jest 

doskonałym narzędziem do ćwiczeń i materiałów. Istnieje również forum, dzięki któremu uczący 

mogą komunikować się ze sobą lub z nauczycielem. Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą 
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uzyskać dostęp do kursów, więc cała zawartość przesłana lub wysłana na platformie pozostaje 

poufna. 
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Przykładowy plan lekcji 

Nazwa zasobu: Moodle  

Link: http://iberika-online.de/moodle/ 

Poziom: B1 

Umiejętności nabyte podczas ćwiczeń: Gramatyka (Konjunktiv II - nierealne warunki / życzenia w teraźniejszości) 

Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

15 minut 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Konjunktiv II dla 

nierealnych 

życzeń, marzeń, 

itp.; Czasowniki 

w Konjunktiv II 

  

- Nauczyciel (N.) wprowadza 

nierealne zdania warunkowe 

zgodnie z zaleceniami Schritte 

plus 5 Teacher's guide 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- uczący się (U.) 

uzupełnia ćwiczenie A1 

- U. zdaje sobie sprawę, 

że zdania dotyczą 

sytuacji, które nie są 

realne 

  

  

Schritte plus 5, 

s. 46 / A1; Schritte 

plus 5 Lehrer-

handbuch s. 52 / 

A1 

  

Biała tablica, 

długopisy 

  

Schritte plus 5, 

s. 46 / A2 

  

Schritte plus 5, 

s. 132/2 - 4 

Klasa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ten plan lekcji został 

dostosowany do kursów 

prowadzonych z Schritte 

plus 5. Jeśli pracujesz z 

podręcznikiem, zapoznaj 

się z podręcznikiem dla 

N., s. 52 w celu uzyskania 

szczegółowych instrukcji. 

  

N. pracujący z innymi 

podręcznikami mogą 

postępować inaczej na tym 

etapie. 

  

Koniunktiv II za nierealne 

życzenia, marzenia, itp. 

http://iberika-online.de/moodle/
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

  

  

5 minut 

  

  

  

15 minut 

  

  

  

  

  

10 minut 

  

  

  

  

  

- N. prosi U., aby dokończyli 

zdania w ćwiczeniu A2 

  

  

- N. prosi U., aby zrobili 

ćwiczenia 2 - 4 w skoroszycie 

  

- N. koryguje zdania wraz z 

U., jeśli to konieczne 

  

- N. ma ćwiczenia A3 

  

  

  

- N. prosi U. o zrobienie 

ćwiczenia 5 - 7 w skoroszycie  

  

  

  

  

  

  

- L. ćwiczenia A2  

  

  

  

- L. ćwiczenia 2 - 4  

- L. zaprezentował swoje 

rozwiązania w klasie 

  

  

  

 

  

  

  

Schritte plus 5 , s. 

46 / A3 

  

Schritte plus 5 , s. 

133/5 - 7 

  

  

  

  

Biała tablica 

  

  

  

  

  

  

Praca indywidualna  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pary  

  

  

  

 

Zaprezentowano w 

Schritte plus 4 / rozdział 8. 

W tej chwili U. powinni 

pamiętać o tym, czego 

dotychczas dowiedzieli się 

o Konjunktiv II. 

  

N. pracujący z innymi 

podręcznikami mogą 

również poznać w tym 

momencie Konjunktiv II, 

jako nierealne pragnienia. 

  

Ćwiczenia 2 - 4 i 5 - 7 w 

skoroszycie mogą być 

również zadawane, jako 

praca domowa. Warto 

jednak pamiętać, że U. 

ćwiczyli stosowanie i 

formy Konjunktiv II na 

tym etapie. 

  

Pozwolić możliwie 

największej liczbie U., 

przeczytać swoje 
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

20 minut 

  

  

  

  

  

  

Do 20 minut 

  

- N. koryguje zdania wraz z 

U., jeśli to konieczne  

  

  

- N. prosi U. o zamknięcie 

książek  

  

- N. pisze " Wenn Lehrer 

Schüler wären, ... " 

- N. prosi U. o dokończenie 

zdania 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

- U. robią ćwiczenie A3 

w parach  

  

  

  

  

- U. robią ćwiczenia 5 - 

7  

- U. czytają swoje 

rozwiązania w klasie  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Praca indywidualna  

  

  

  

  

  

Klasa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

odpowiedzi, aby upewnić 

się, że zrozumieli nowe 

zagadnienia. 

  

Dla grupy U. mających 

problemy z wymową ö, ü i 

ä, zaleca się włączenie 

ćwiczeń 8 - 10 ( Schritte 

plus 5, s. 133 i CD 3 / 

ścieżka 21, 22 i 23) lub 

podobnych ćwiczeń 

skoncentrowanych na 

poprawnej wymowie. 

  

Szczegółowe instrukcje 

wykonywania ćwiczeń A4 

można znaleźć w Schritte 

plus 5 Lehrerhandbuch, s. 

53. Nauczyciele mogą 

pominąć to ćwiczenie i 

przejść do ćwiczeń w 

Moodle. 
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

 

- N. pisze zdanie na tablicy 

- N. używa końca zdania jako 

początku następnego (na 

przykład: " Wenn sie 

Hausaufgaben machen 

müssten , ...") 

- N. poproś innego U., aby 

zakończył zdanie  

  

  

  

- N. tworzy grupy po czterech 

U. i prosi ich o wybranie 

przykładu z ćwiczenia A4 i 

przygotowanie zdań według 

tego przykładu 

  

 

- U. zamykają swoje 

książki 

  

  

  

  

- U. uzupełniają zdanie 

(na przykład: "... 

müssten sie 

Hausaufgaben machen 

.") 

  

  

  

- jeden U. uzupełnia 

zdanie (na przykład: "... 

hätten sie weniger 

Freizeit ". 

  

 

 

Schritte plus 5, 

s. 46 / A4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Praca grupowa (4 

osoby w grupie) 

  

  

 

 

 

 

 

 

N. mogą podawać markery 

i dużą kartkę papieru 

każdemu zespołowi, aby 

U. mogli tworzyć plakaty 

z ich zdaniami do 

pokazania w klasie. 

  

W miarę potrzeb N. mogą 

tworzyć większe lub 

mniejsze grupy. 
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

  

- U. otwierają książki na 

s. 46, przeglądają 

ćwiczenie A4, wybierają 

sytuację i tworzą zdania  

 

- każda grupa 

przedstawia swoje 

zdanie lub plakat klasie  

  

20 - 45 

minut  
  

  

- N. prosi U., aby zalogowali 

się do Moodle i przeszli do 

modułu 4. 

- N. pokazuje, które ćwiczenia 

mogą być użyte do ćwiczeń 

Konjunktiv II: 

• Ćwiczenie 1 

(" Der König von 

Deutschland " - 

Musikdiktat ) 
• Ćwiczenie 2 

(" Wenn, wenn, wenn 

... ") 
• Ćwiczenie 3 

(" Hätte, wäre, wenn 

  

  

  

  

- U. loguje się do 

Moodle i przechodzi do 

modułu 4 

  

  

Komputer / Laptop, 

wifi, projektor 

  

  

  

  

  

  

  

Klasa 

  

  

  

  

  

  

  

Następujące ćwiczenia 

online można wykonać 

bezpośrednio po 

wprowadzeniu do tematu 

gramatyki i ćwiczeń 

opisanych powyżej. Grupy 

pracujące z innymi 

podręcznikami mogą 

wykonywać podane 

ćwiczenia. 

 

Ponieważ w innych 

częściach modułu są różne 



     IO6 Opracowanie nowych narzędzi MALL do nauki języków 

 

 

"MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS" 
2015-1-DE02-KA204-002384 

 

Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

... ") 
• Ćwiczenie 4 

(" Es ist aber anders! 

") 
• Ćwiczenie 5 

(" Der Traum vom 

Lottogewinn ") 
• Ćwiczenie 6 

(" Was wäre, wenn 

...? ") 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- U. wybiera ćwiczenie, 

czyta instrukcje i klika 

na tytuł, aby rozpocząć 

ćwiczenie 

  

  

  

  

  

 

  

 

  

Komputery / 

laptopy, wifi, 

słuchawki 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Praca indywidualna  

ćwiczenia, zaleca się 

pokazać U., które z nich 

odnoszą się do Konjunktiv 

II, zanim zaczną pracować 

indywidualnie. 

Na tym etapie zaleca się 

używanie projektora. W 

przeciwnym razie 

niektórzy U. mogą być 

wylogowani i przegapić 

wyjaśnienie. 

 

Jeśli U. nie mają konta 

Moodle, muszą najpierw 

zarejestrować się w kursie. 

Mogą również 

potrzebować bardziej 

szczegółowego opisu 

funkcji platformy. To 

wymaga dodatkowego 

czasu. 

  

Jeśli w trakcie kursu nie 

ma komputerów, 

nauczyciele mogą 
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

przeprowadzać te 

ćwiczenia odrabiając pracę 

domową. Jednak w tym 

przypadku U. potrzebują 

komputera, dostępu do 

Internetu i głośników / 

słuchawek w domu. U. 

muszą również zapoznać 

się z platformą Moodle, 

aby móc poruszać się po 

stronie i wykonać 

samodzielnie ćwiczenia. 

  

Idealna sytuacja: każdy 

uczeń ma własny 

komputer / laptop i 

wykonuje ćwiczenia we 

własnym tempie. 

  

W grupach o różnych 

poziomach umiejętności 

ICT, N. mogą łączyć w 

pary U. z dobrymi 

umiejętnościami ICT z U. 

o niskim poziomie tych 

umiejętności, tak aby 
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

pomagali sobie nawzajem.  

  

Ćwiczenia można 

wykonywać jedno po 

drugim lub w innej 

kolejności.  
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Dysk Google (GD): Food and money 

Informacje ogólne 

Język: angielski 

Umiejętność: rozumienie ze słuchu 

Grupa docelowa: uczący się na poziomie A2 

 

Krótki opis 

Lekcja w temacie jedzenia i pieniędzy. Uczący się słuchają podcastów i odpowiadają na pytania 

kwizu, a niektórzy z nich odgrywają przedstawienia związane z tym tematem. 

 

Tworzenie narzędzia 

Idea / pomysł / skąd decyzja o opracowaniu tego narzędzia 

Pomaga uczącym się rozwijać podstawową znajomość języka angielskiego, tak aby mogli 

porozmawiać o swoich ulubionych potrawach i jedzeniu. Aby mogli zrozumieć rozmowy 

dotyczące tematu żywności i pieniędzy, oraz zwiększyć swoją wiedzę w zakresie słownictwa 

i pojęć gramatycznych powiązanych z tematem. 

Narzędzia i metody wykorzystane w opracowaniu narzędzia 

Podcasty (pliki mp4): Podcasty są dobrym sposobem na indywidualną pracę. Są to bardzo 

krótkie pliki, które umożliwiają uczącym się wielokrotne wysłuchanie nagrania i przećwiczenie 

nauczanych struktur. Podcasty zapewniają bardzo wyraźną wymowę, która pomaga im rozwinąć 

umiejętność mówienia. 

Quizy Google: testy Google są dobrym sposobem pomiaru procesu uczenia się. Pomagają lepiej 

skupić się na pracy uczącym się i testować ich wiedzę. 

Opinie: aby uzyskać opinie, dobrze jest przeprowadzić pracę w grupach lub wprowadzić 

elementy wzajemnej nauki. Poprzez wzajemną naukę uczący się nabywają umiejętność pracy 

w grupie, odkrywają pomysły i poprawiają swoją pracę, ponieważ od razu uzyskują informacje 

od swoich rówieśników. Nauka rówieśnicza to dobre ćwiczenie, ale pamiętamy, że może być 

efektywna dla niektórych osób, podczas gdy dla innych uczących się, lubiących niezależną pracę, 

może być utrudnieniem. 
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Odgrywanie scenek: w celu przećwiczenia słownictwa i umiejętności słuchania dobrze jest 

wykorzystać odgrywanie scenek, ponieważ pomaga to rozwinąć umiejętności mówienia 

i słuchania. Daje możliwość wysłuchania innych akcentów, pomaga również uczyć się nowych 

słów i ich znaczenia. Wykorzystaliśmy menu dodając je na GD. Wybrany temat to Jedzenie 

i pieniądze. Menu służyło do tworzenia ćwiczeń przy użyciu instrukcji, podcastu, 

pytania/odpowiedzi i transkryptu. W scence dotyczącej pieniędzy, wykorzystaliśmy instrukcje 

i pytania/odpowiedzi do ćwiczenia określonych umiejętności. Udostepnienie zasobów zwiększa 

poczucie pewności siebie wśród uczących się, w klasie i poza nią. 

Zasoby użyte do opracowania narzędzia (ludzie, sprzęt itd.) 

Laptop: laptopy, tablety, smartfony odgrywają ważną rolę w rozwoju zasobów. Bez tych 

urządzeń żaden z zasobów nie jest użyteczny. Posiadanie Internetu jest również istotnym 

elementem korzystania z tych narzędzi.  Posiadanie komputera przenośnego podczas lekcji 

pomaga nauczycielowi pokazać swoje prace przez Internet i oferować inne możliwości nauki. 

Podcasty (plik mp4) to cyfrowy plik audio/wideo. Skrypt można nagrywać i odsłuchiwać 

wielokrotnie. To samo ćwiczenie można wykonać wielokrotnie, aż uczący się poczuje się na tyle 

pewny, aby przejść do kolejnej fazy. Wykorzystanie podcastów jest powszechne na wszystkich 

platformach. 

SoundCloud to globalna platforma internetowa służąca dystrybucji plików audio, która 

umożliwia użytkownikom przesyłanie, nagrywanie, promowanie i udostępnianie tworzonych 

przez nich nagrań. 

Quizy Google: testy Google są dobrym sposobem pomiaru procesu uczenia się. Pomagają lepiej 

skupić się na pracy uczącym się i testować ich wiedzę. 

Dokumenty Google: umożliwia tworzenie i udostępnianie Twoich dokumentów online 

i uzyskiwanie do nich dostępu z każdego miejsca. Zarządzanie Dokumentami, arkuszami 

kalkulacyjnymi, prezentacjami i ankietami. Instrukcje i transkrypt ćwiczenia mogą być przesłane 

uczącym się. Dokumenty mogą być edytowane, a opiekun może dodawać komentarze z opinią 

dla uczących się. Jest to bardzo dobra i użyteczna platforma wymiany. Można także przesłać 

prezentację w formacie PDF, aby uczący się mogli uzyskać dostęp do wszelkich informacji 

dotyczących ich tematów. 

Jest to wyłącznie platforma, nauczyciele odgrywają kluczową rolę w tworzeniu wszystkich 

materiałów, które mogą być udostępnione uczącym się. Pracownicy/opiekunowie są 

odpowiedzialni za opracowanie planu pracy, planów lekcji i upewnienie się, że jest odpowiedni 

dla potrzeb uczących się. 
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Problemy napotkane w procesie opracowywania narzędzia 

Upewnij się, że lekcja przebiegła bez zakłóceń i że nauczyciele i uczący się mieli dostęp do 

informacji. 

 

Korzystanie z narzędzia 

Dydaktyczna analiza narzędzia 

Dysk Google (GD) to usługa przechowywania i synchronizacji plików utworzona przez Google. 

Umożliwia użytkownikom przechowywanie plików w chmurze, udostępnianie plików 

i edytowanie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji przez współpracowników. GD 

obejmuje Dokumenty, Arkusze, Formularze i Prezentacje Google, pakiet biurowy, który 

umożliwia współpracę edytowania dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji, rysunków, 

formularzy i nie tylko. 

GD oferuje 15 GB wolnego miejsca w sieci. Wszystkie pliki na GD mogą być dostępne 

z dowolnego smartfona, tabletu lub komputera z dowolnego miejsca a jedyne, czego 

potrzebujesz, to połączenie z Internetem. Jest to bardzo przydatne narzędzie w sferze edukacji, 

ponieważ możesz szybko zaprosić innych użytkowników do przeglądania, pobierania i pracy na 

wszystkich potrzebnych plikach. 

Wszyscy uczący się mogą uzyskać dostęp do plików z domu lub z miejsca szkolenia/szkoły. 

Podczas lekcji, GD był używany, jako narzędzie do udostępniania plików i obszaru współpracy 

w formie quizu utworzonego w formularzach Google. Uczestnicy mogli uzyskać dostęp do 

plików w każdej chwili i pracować we własnym tempie. Nauczyciel mógł sprawdzić postępy, 

analizując odpowiedzi w quizach formularzy Google. 

Analiza techniczna narzędzia 

Pliki należy odpowiednio zapisać, gdy nie chcesz by były edytowane. Pliki nie są archiwizowane, 

więc zaleca się, aby w przypadku utraty wszystkich danych w GD były przechowywane kopie. 

Uczący się muszą mieć dostęp do GD i wiedzę, jak z niego korzystać. 
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Przykładowy plan lekcji 

Nazwa zasobu: CAD Favorite food and Money 

Link: https://drive.google.com/drive/folders/0B8yFT0m_7LeDOGVzNzFlSHZ1Nkk?usp=sharing 

Poziom: A2 

Umiejętności nabyte podczas ćwiczeń: słownictwo, rozumienie ze słuchu oraz czytanie ze zrozumieniem 

Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

3 minuty Uczący się (U.) 

powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo  

Nauczyciel (N.) wprowadza 

klasę do tematu ulubionej 

żywności i pieniędzy. 

Nauczyciel stymuluje 

zainteresowanie U. tematem 

poprzez dyskusję o 

ulubionych potrawach.  

Uczestnictwo w 

dyskusji.  Ćwiczenie w 

zakresie mówienia 

  Indywidualny To wprowadzenie służy, 

jako rozgrzewka. 

5 minut U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo 

Ulubione Ćwiczenie 

żywnościowe 1 - Słuchanie: 

  

 

 

N. wprowadza cele ćwiczenia 

na rozumienie ze słuchu. 

Wyjaśnia, że U. będą słuchać 

U. uważnie słuchają.  Biała tablica / 

długopisy / link do 

ćwiczenia 1, 

wprowadzenie do 

Dysku Google 

(GD) 

Indywidualny Ta aktywność pomaga U. 

uświadomić sobie cele 

uczenia się. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B8yFT0m_7LeDOGVzNzFlSHZ1Nkk?usp=sharing
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

podcastu, a następnie 

wypełnią quiz. 

  

Ważne jest, aby N. podkreślił 

znaczenie zrozumienia 

ogólnego sensu podcastu. To 

pozwoli zrozumieć U., o co 

chodzi w rozmowie. 

  

Podczas drugiego 

odsłuchiwania nagrania, U. 

koncentrują się na szczegółach 

rozmowy. 

2 minuty U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo 

Rozpoczyna się słuchanie:  

N. odtworzy podcast dwa 

razy. 

U. będą uważnie 

słuchać podcastu. Za 

pierwszym razem mają 

zrozumieć istotę 

rozmowy a za drugim 

szczegóły. 

Komputer/Podcast/

Głośniki/ Link do 

ćwiczenia 1 i 

podcastu na GD 

Indywidualny   

10 minut.  U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo 

Quiz: N. przeczyta pytania 

quizu dostępnego na stronie.  
U. będą słuchać pytań i 

spisywać swoje 

odpowiedzi. 

Link do GD i quiz 

w formularzu 

Google /wydruk, 

długopisy 

Indywidualny Testowanie umiejętności 

słuchania i rozumienia 

przez U. 
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

10 minut.  U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo 

N. poprowadzi dyskusję, aby 

porównać odpowiedzi  
U. uważnie słuchają 

odpowiedzi innych. 

Przekazują informacje i 

porównają odpowiedzi. 

Link do dysku GD i 

formularza GD, 

który zawiera 

podsumowanie 

odpowiedzi. 

Wszyscy  

5 minut U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo 

Ćwiczenia 2 - czytanie i 

mówienie 

  

N. wprowadza do czytania i 

mówienia. N. wyjaśnia, że 

klasa pracuje w parach i 

wykona następujące zadania: 

Zapoznanie się z menu. 

• U. 

odgrywają rolę 

kelnera i klienta. 
• Klienci 

zamawiają posiłki z 

menu. 

U. słuchają uważnie i 

wybierają partnera do 

pracy. 

Biała tablica / 

długopisy / Link do 

ćwiczenia 2 na 

Dysku Google 

(GD) 

Indywidualny  

30 minut 

  

  

  

U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo 

N. dzieli U. na pary 

Scenariusz: N. prosi U., aby 

zamówili posiłek w tym 

przystawkę, danie główne, 

deser i napój. 

U. odgrywają rolę 

kelnera lub 

klienta.  Studiują menu 

i realizują scenariusz 

według instrukcji 

nauczyciela, który jest 

zgodny z ich 

Papier i długopis / 

Link do. Strony z 

menu na GD.  

Pary   
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

  

  

 

N. wybiera bardziej 

zaawansowanych U. i daje im 

bardziej skomplikowane 

scenariusze. Na przykład: 

  

• Zamów 

posiłek dla rodziny z 

dziećmi 
• Poproś 

kelnera, aby opisał 

potrawy z 

indyjskiego menu, 

np. Co to jest Bhuna 

Gosht? 

poziomem 

zaawansowania. 

15 minut U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo 

N. wybiera parę, aby odegrali 

rolę. Po tym następuje 

dyskusja prowadzona przez 

N.. 

Celem jest skupienie się na 

wspólnych lukach w nauce. 

U. będą uważnie 

słuchać roli, 

podkreślając i notując 

obszary do korekty. 

Będą mieli możliwość 

zaproponowania 

alternatywnego zdania, 

np. “Can I have two 

bottles of water, 

please?” lub “Please, 

can you give me two 

bottles of water?” 

Papier i długopisy / 

Link do strony 

menu GD 

Indywidualny To daje N. możliwość 

oceny jakości kształcenia. 



     IO6 Opracowanie nowych narzędzi MALL do nauki języków 

 

 

"MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS" 
2015-1-DE02-KA204-002384 

 

Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

5 minut U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo 

Pieniądze. Ćwiczenie 1 - 

słuchanie. 

  

N. wprowadza cele ćwiczenia 

na rozumienie ze słuchu. 

Wyjaśnia, że U. będą słuchać 

podcastu, a następnie 

wypełnią quiz.   

  

Ważne jest, aby nauczyciel 

podkreślił znaczenie 

zrozumienia ogólnego sensu 

podcastu. To pozwoli im 

zrozumieć, o co chodzi w 

rozmowie. 

  

Podczas drugiego 

odsłuchiwania nagrania, U. 

koncentrują się na szczegółach 

rozmowy 

U. uważnie słuchają.  Biała tablica / 

długopisy / link do 

ćwiczenia 1 na 

Dysku Google 

(GD) 

Indywidualny Ta aktywność pomaga U. 

zrozumieć cele uczenia się  

5 minut  U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

Rozpoczyna się słuchanie: 

N. odtworzy podcast dwa 

U. będą uważnie 

słuchać podcastu. Za 

pierwszym razem mają 

zrozumieć istotę 

Komputer/Podcast/

Głośniki/ Link do 

ćwiczenia 1 i 

Indywidualny   
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

słownictwo razy. rozmowy a za drugim 

skupić się na 

szczegółach. 

podcastu na GD 

10 minut U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo 

Quiz: N. będzie czytać pytania 

quizu dostępnego na stronie.  
U. będą słuchać pytań i 

spisywać odpowiedzi. 
Link do GD i quizu 

dotyczącego 

pieniędzy – 

formularz 

Google/wydruk, 

długopisy i papier 

Indywidualny Testowanie umiejętności 

słuchania i rozumienia 

przez U.. 

10 minut.  U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo 

N. prowadzi dyskusję, aby 

porównać odpowiedzi do 

quizu.   

U. uważnie słuchają 

odpowiedzi innych. 

Przekazują informacje i 

porównają odpowiedzi.  

Link do dysku GD i 

formularza GD, 

który zawiera 

podsumowanie 

odpowiedzi. 

Wszystkie   

5 minut U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo 

Money. Ćwiczenie 2, czytanie 

i mówienie. 

  

N. wprowadza w następne 

zadanie, informując, że U. 

dwukrotnie odczytują role z 

transkrypcji. Następnie zrobią 

quiz. 

  

U. uważnie słuchają 

instrukcji 
Papier i długopisy / 

Link do ćwiczeń 

GD Money 2  

Indywidualny   
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

10 minut U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo 

N. prowadzi rozmowę, 

zadając pytania (z dokumentu 

google) dotyczące transkryptu 

U. będą uważnie 

słuchać pytań i 

podzielą się swoimi 

odpowiedziami.  Będą 

mieli okazję, podzielić 

się swoimi 

odpowiedziami i 

ustalić, czy zgadzają 

się z 

zaprezentowanymi 

opiniami.   

Papier/biała tablica 

i długopisy/ Link 

do transkryptu i 

pytań na GD  

2 U. czyta zapis, 

reszta grupy słucha. 
Jest to okazja dla N. do 

oceny poziomu nauczania i 

obszarów do poprawy. 

5 minut U. powinni znać 

czasy teraźniejsze 

i przeszłe, 

kluczowe frazy i 

słownictwo 

N. rozdaje formularze opinii U. mają okazję do 

krytyki lekcji i 

podzielenia się swoimi 

poglądami na temat 

możliwych usprawnień. 

Formularze opinii i 

długopisy 
Indywidualny Informacja zwrotne. 
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WordPress: Test on Technology 

Informacje ogólne 

Język: angielski 

Umiejętność: słownictwo 

Grupa docelowa: nauczyciele 

 

Krótki opis  

Test on Technology - to narzędzie, które może być wykorzystane przez nauczycieli, do ćwiczenia 

słownictwa związanego z technologią, w klasie, jak również może być przykładem tego, jak 

tworzyć własne ćwiczenia interaktywne, aby ćwiczyć słownictwo z każdego tematu. 

 

Tworzenie narzędzia 

Idea / pomysł / skąd decyzja o opracowaniu tego narzędzia 

Idea prezentacji słownictwa w formie ćwiczeń interaktywnych oparta jest na rosnącej 

popularności e-learningu i technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu. Proces 

poznawania nowego słownictwa jest często oparty na bezmyślnym powtarzaniu, stąd słowa są 

szybko zapominane. Jednym z rozwiązań, które sprawiają, że nauka jest bardziej efektywna, 

znacząca i trwała, jest wykorzystywanie większej liczby zmysłów w procesie (tekst, obraz, 

dźwięk) i uczynienie go bardziej interaktywnym (uczący się są bardziej skoncentrowani 

i zmotywowani do nauki). 

 

Narzędzia i metody wykorzystane w opracowaniu narzędzia 

Aby opracować narzędzie tego typu używamy WordPressa, który jest najprostszym i najbardziej 

popularnym systemem zarządzania stroną internetową lub blogowania wykorzystywanym przez 

ponad 60 milionów stron internetowych [Wikipedia], a H5P - darmowy narzędzie, oparte na 

JavaScript, które umożliwia tworzenie, udostępnianie i ponowne używanie interaktywnej 

zawartości HTML5. Może być używany, jako niezależne narzędzie lub jako wtyczka 

do platform, takich jak Moodle, Drupal lub WordPress. 
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Proces tworzenia narzędzia zaczynamy od utworzenia konta na H5P i WordPress. Po 

zalogowaniu się na H5P możesz edytować swój profil i rozpocząć tworzenie nowej zawartości. 

W tym celu należy wybrać typ zawartości. Dobrym przykładem ćwiczenia w zakresie słownictwa 

są karty dialogowe, które mogą być wykorzystane, jako ćwiczenia, pomagające uczącym się 

zapamiętać nowe słowa, wyrażenia lub zdania. Karty dialogowe zawierają podpowiedź na jednej 

strony karty i  odpowiedź na drugiej. Po wybraniu kart dialogowych z pola "Wybierz typ 

zawartości" możesz rozpocząć edycję swojego zadania. W górnej części edytora możesz napisać 

tytuł, który będzie wyświetlany uczącemu się w zestawie kart, a w polu Opis zadania podać 

instrukcję. Po zakończeniu naciśnij przycisk Dodaj, aby dodać pierwszą kartę. W polu Tekst 

wpisujesz słowo w Twoim języku i poniżej w polu Odpowiedzi, wpisujesz tłumaczenie na język 

docelowy. Następnie możesz wstawić obrazek w polu Obraz. Zgodnie z tą samą procedurą 

dodasz więcej kart. Kiedy zakończysz tworzenie ćwiczenia, zapisujesz i możesz je wyświetlić na 

koncie H5P. Kiedy otworzysz to zadanie w H5P, w pasku adresu przeglądarki internetowej 

znajdziesz link, który może być później używany w procesie tworzenia stron na WordPress. 

Najprostszym sposobem na utworzenie własnej witryny WordPress jest utworzenie konta na 

stronie wordpress.com. Nazwa witryny wykorzystywana w procesie rejestracji zostanie później 

użyta, jako link do witryny WordPress, np. My-site.wordpress.com. Po uzyskaniu dostępu do 

witryny WordPress w pierwszej kolejności należy wybrać podstawowy układ witryny. Następnie 

można tworzyć strony internetowe i dodawać treści interaktywne wykonane w H5P w prosty 

sposób. 

Zasoby użyte do opracowania narzędzia (ludzie, sprzęt itd.) 

Jeśli chodzi o wykorzystane zasoby, w zakresie wyposażenia potrzebowaliśmy komputera 

z dostępem do Internetu. Dwóch pracowników pracowało nad rozwojem narzędzi, z których 

jeden przygotował koncepcję narzędzia i opracował treści, a drugi pomagał w kwestiach 

technicznych (tworzenie ćwiczeń w H5P i umieszczanie ich na WordPress). Aby utworzyć 

niektóre z ćwiczeń, wykorzystano strony takie jak Pixabay lub Freeimages do znalezienia 

odpowiedniego obrazka. Innym zasobem, który może być pomocny w tworzeniu ćwiczeń, mogą 

być słowniki internetowe, na przykład Oxford Online Dictionary. Opracowanie podobnego 

narzędzia komuś, kto wykonuje to po raz pierwszy, nie powinno zająć więcej niż 4-6 godzin, 

w zależności od ogólnych umiejętności informatycznych. 
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Problemy napotkane w procesie opracowywania narzędzia 

Głównym problemem było znalezienie właściwej treści. Podczas tworzenia ćwiczeń przy użyciu 

zdjęć, problemem może być znalezieniem właściwego obrazu. "Narzędzia i metody użyte do 

opracowania" opisują proces konfigurowania witryny WordPress za pomocą usługi 

wordpress.com, jest to najprostszy sposób dla użytkowników nietechnicznych, jakkolwiek 

WordPress może być również zainstalowany na serwerze należącym do Szkoły lub użytkownika. 

Samodzielne podejście jest zalecane tylko dla doświadczonych użytkowników i administratorów 

IT, ale zapewnia więcej możliwości konfiguracji i dostosowywania w trakcie tworzenia witryny 

WordPress. 

 

Korzystanie z narzędzia 

Dydaktyczna analiza narzędzia 

Wprowadzenie: Test on Technology to narzędzie, które może być używane do 

nauczania/uczenia się słownictwa. Narzędzie jest skierowane do studentów na poziomach A2-B1, 

i prezentuje / testuje podstawowe słownictwo związane z IT. Jako narzędzie dydaktyczne może 

być bardzo skuteczne, zwłaszcza w przypadku młodszych uczących się, ze względu na 

zastosowanie zdjęć i ćwiczeń interaktywnych. Przykładowe ćwiczenia to karty dialogowe, karty 

z obrazkiem, przeciąganie tekstu i pytania pojedynczego wyboru. 

Opis możliwych zastosowań w klasie 

Narzędzie to może być wykorzystane, jako materiał dodatkowy, uzupełniający podręcznik 

podczas pracy nad tematami związanymi z IT, w klasie lub jako praca domowa, lub do tworzenia 

niezależnych, autorskich lekcji opartych na przygotowanych tu ćwiczeniach. Można 

je wykorzystać wykonując zadanie jedno po drugim i sprawdzając odpowiedzi uczących się 

(korzystając z tablicy interaktywnej) lub mogą być wykonywane i sprawdzane przez samych 

uczących się (przy użyciu komputerów lub urządzeń mobilnych), a następnie sprawdzane przez 

nauczyciela z wykorzystaniem tradycyjnego testu (nauczyciel może też spróbować wykonać 

eksperyment - podać tę samą listę słówek dwóm grupom, gdzie jedna grupa uczy się metodą 

tradycyjną, a druga używając wyżej wymienionego narzędzia. Następnie należy przygotować ten 

sam test dla obu grup i porównać wyniki). Można to rozszerzyć, wprowadzając dyskusję, 

odpowiednie materiały wideo lub bardziej tradycyjne gry słowne, aby dalej ćwiczyć materiał. 

Plusy i minusy 

Może to być skutecznym narzędziem do ćwiczenia słownictwa, ponieważ łączy tekst, obraz 

i dźwięk, co oznacza, że angażuje różne zmysły, a tym samym ułatwia zapamiętanie. Inną rzeczą 
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jest to, że ten sam zestaw słów ćwiczy się w różnych zadaniach, przy użyciu różnego rodzaju 

ćwiczeń, co również powinno pomóc w lepszym przyswajaniu słownictwa. Bardzo ważną zaletą 

tych narzędzi jest to, że można je używać na urządzeniach mobilnych. 

Słabym punktem tego narzędzia jest to, że nie daje możliwości obliczenia wyniku. 

Wniosek 

To narzędzie zostało opracowane, jako przykład i jego głównym celem jest zaprezentowanie 

nauczycielom języków możliwości wdrażania tego typu narzędzi do procesu nauczania. Zadanie 

opisane tutaj jest tylko jednym z wielu możliwych zadań dostępnych w H5P. Dla nauczycieli, 

którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat H5P i rozwijać swoje umiejętności, na stronie 

internetowej, w sekcji Przykłady do pobrania, dostępne są liczne informacje i obszerne 

instrukcje, opisujące jak przygotować każde z tych zadań. 

Analiza techniczna narzędzia 

Narzędzie (tutaj WordPress CMS) może być wykorzystane, jako bezpłatna usługa dla 

użytkowników nietechnicznych dzięki wordpress.com. Narzędzie to posiada łatwy w obsłudze 

interfejs użytkownika, wiele opcji konfiguracji (znacznie więcej w wersji autonomicznej), wiele 

motywów, które można używać bezpłatnie a które sprawiają, że witryna staje się bardzo 

atrakcyjna dla użytkowników. 
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Przykładowy plan lekcji 

Nazwa narzędzia: Test on Technology – vocabulary practice 

Link: https://wordpress.com/stats/insights/mallguidetool.wordpress.com  

Poziom: B1 

Umiejętności nabyte podczas ćwiczeń: słownictwo 

Umiejętności/wiedza wymagana do przeprowadzenia lekcji: znajomość podstawowych pojęć IT 

Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela Aktywność uczących się 

Wymagane 

materiały/pomoc

e 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

5 – 6 minut  - Podstawowa 

wiedza z zakresu 

IT 

- Uczący się (U.) 

powinni umieć 

pisać 

 

- Nauczyciel (N.) zapisuje 

temat 

 

 

- N. pyta U. o znane pojęcia z 

zakresu IT, w języku 

angielskim 

 

 

 

- U. wypisują na tablicy 

pojęcia IT, które znają 

 

 

Tablica Wszystkie formy Ćwiczenie to jest rodzajem 

rozgrzewki  

https://wordpress.com/stats/insights/mallguidetool.wordpress.com
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela Aktywność uczących się 

Wymagane 

materiały/pomoc

e 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

5 – 10 minut  - U. powinni być 

na poziomie 

umożliwiających 

podstawową 

wymianę zdań 

- N. rozpoczyna dyskusje na 

temat technologii 

 

 

- N. dzieli U. na grupy, 

których zadaniem jest 

przygotowanie listy 

popularnych słów 

powiązanych z tematem 

 

 

 

 

 

- U. rozmawiają o 

technologii z której 

korzystają, jak często z 

niej korzystają i do 

jakich celów 

 

- Pracując w grupach, U. 

przygotowują listę słów 

 

- Przedstawiciel każdej 

grupy/pary podsumowuje 

dyskusję i przedstawia 

główne punkty. 

 

 

Kartki, długopisy Wszystkie formy W przypadku małej liczby 

U., mogą pracować w 

parach 

2 – 5 minut  U. powinni 

posiadać 

podstawowe 

umiejętności IT 

- N. prezentuje pierwsze 

zadanie (Jakie to słowo?) na 

tablicy interaktywnej, prosi U. 

o powtarzanie słów patrząc na 

obrazki 

- U. patrzą na słowa, 

obrazki i powtarzają 

Tablica 

interaktywna 

Wszystkie formy Zadanie to polega na 

prostym powtarzaniu 

(drill) ale jego zaletą jest to 

że U. widzą też słowa i 

przedstawiające je obrazki 
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela Aktywność uczących się 

Wymagane 

materiały/pomoc

e 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

 3- 5 minut U. powinni 

posiadać 

podstawowe 

umiejętności IT 

- N. prosi U. o zrobienie 

Zadania 2 (Napisz słowa) 

- U. wpisują słowa i 

sprawdzają poprawność 

zapisu  

 

 

 

Tablica 

interaktywna, 

komputer, 

urządzenie 

mobilne 

Praca indywidualna  W zależności od 

dostępnego sprzętu, można 

to przeprowadzić w formie 

pracy indywidualnej (U 

pracujący na komputerach 

czy urządzeniach 

mobilnych), pracy w 

parach lub w grupach. 

5 – 10 minut U. powinni 

posiadać 

podstawowe 

umiejętności IT 

- N. prosi U. o zrobienie 

Zadania 3 (Połącz słowo z 

definicją) 

- U. robią ćwiczenie i 

sprawdzają swoje 

odpowiedzi z innymi 

Komputer, 

urządzenie 

mobilne 

Praca w grupach Podczas wykonywania 

tego zadania U. mogą 

korzystać ze słowników 

Ok. 5 – 10 

minut  

 - N. prosi U. o zrobienie 

Zadania 4 (Wybierz właściwą 

odpowiedź) 

- U. wykonują ostatnie 

zadanie i sprawdzają 

swoje odpowiedzi z 

innymi. 

Komputer, 

urządzenie 

mobilne 

Praca w grupach  

Ok. 5 minut  - N. daje U. krótki test, aby 

sprawdzić jak dużo 

zapamietali  

- U. wypełniają test Papier, długopisy Wszystkie formy Test powinien być 

przygotowany przed lekcją 

2 - 5 min.  - N. podsumowuje lekcję i 

pyta U. o ich odczucia 

dotyczące wykorzystanego 

narzędzia. 

  Wszystkie formy  
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Wiki: History of pizza 

Informacje ogólne 

Język: angielski 

Umiejętność: czytanie ze zrozumieniem 

Grupa docelowa: uczący się (14-16 lat), trenerzy 

  

Krótki opis 

Te ćwiczenia na rozumienie tekstów i opracowany do nich plan lekcji są odpowiednie dla osób 

uczących się języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (B1). Może być również 

dostosowany do poziomów podstawowych, z niewielkimi zmianami w tekście (gramatyka 

i słownictwo) i uproszczeniem ćwiczeń. Motywem tekstu jest żywność (historia pizzy), 

w zakresie gramatyki prezentuje czasy przeszłe. 

 

Tworzenie narzędzia 

Idea / pomysł / skąd decyzja o opracowaniu tego narzędzia 

To narzędzie będzie bardzo użyteczne dla trenerów, którzy uczą osoby średniozaawansowane - 

indywidualnie lub w grupach. Narzędzie jest odpowiednie dla osób, które już mają dobrą 

znajomość języka angielskiego. Tego typu ćwiczenia pomagają nie tylko czytać ze 

zrozumieniem, ale także rozwijać znajomość gramatyki. Uczący się będą mogli ćwiczyć wiedzę, 

którą mają już, i równocześnie uczyć się nowego słownictwa. Jeśli narzędzie jest wykorzystane 

w grupie, istnieje możliwość dyskusji między uczącymi się a trenerem, co dodatkowo wzmocni 

nabyte umiejętności. 

Wybraliśmy ten typ narzędzia, ponieważ takie ćwiczenia są bardzo złożone i niezwykle 

przydatne. Z jednej strony uczący się mogą sprawdzić wszystkie swoje umiejętności językowe 

i wiedzę w praktyce, a z drugiej, trener wybierając odpowiednie ćwiczenia, pomoże im ocenić 

różne aspekty wiedzy i odkryć swoje silne i słabe strony. 
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Narzędzia i metody wykorzystane w opracowaniu narzędzia 

W opracowaniu tego narzędzia wykorzystaliśmy platformę Wikispaces.com, którą uważamy za 

najbardziej odpowiednią i łatwą w użyciu platformę dla tego typu ćwiczeń, działającą doskonale 

na tablecie; Smartfonie i komputerze. 

Na początku utworzyliśmy konto dla Centrum RUNI na platformie i zarejestrowaliśmy się jako 

nauczyciel. Po wprowadzeniu wymaganych informacji o organizacji (kraju, mieście, kodzie 

pocztowym, nazwie organizacji, języku docelowym i grupie docelowej) zaczęliśmy tworzyć 

naszą klasę. W prawym górnym rogu Pulpitu nawigacyjnego klikamy niebieski przycisk Create 

Wiki. Należy tam opisać klasę i narzędzie, które ma zostać utworzone – w tym do kogo będzie 

skierowane (szkoły podstawowe, średnie, wyższe, biznes, organizacje rządowe czy non-profit 

itp.). Następnie, należy umieścić informacje dotyczące tematu kursu i poziomu nauczania. 

Po utworzeniu nowego serwisu Wiki, strona przekierowuje nas do wirtualnej klasy. Wpisaliśmy 

tam krótkie wprowadzenie i powitanie dla przyszłych użytkowników tego narzędzia. 

Następnym krokiem jest utworzenie strony w Wiki Classroom, gdzie można dodawać materiały 

do naszego narzędzia – ćwiczenia na rozumienie tekstów. Stało się tak, tworząc nową stronę 

(wybraną z menu głównego). Nową stronę tworzy się podobnie do standardowego dokumentu 

WORD. Dodaliśmy tam ćwiczenie na rozumienie tekstów oraz obrazki ilustrujące tekst. 

Po utworzeniu strony zawierającej tekst ćwiczenia, stworzyliśmy osobne strony, na których 

dodaliśmy pozostałe ćwiczenia powiązane z tekstem (4 różne ćwiczenia na 4 różnych stronach). 

Użyliśmy tej funkcji blokowania ćwiczeń. Odblokujemy je tuż przed fazą testową. 

Zasoby użyte do opracowania narzędzia (ludzie, sprzęt itd.) 

To narzędzie do ćwiczenia rozumienia tekstów zostało opracowane przez dwóch 

doświadczonych trenerów języków. Celem ćwiczenia jest ocena zdolności uczących się do 

czytania i rozumienia tekstu. Takie ćwiczenia są integralną częścią każdego kursu językowego. 

Narzędzie to jest rozwijane w zależności od potrzeb, wiedzy i umiejętności grup docelowych. 

Najpierw trenerzy stworzyli narzędzie wykorzystując pewne informacje z Internetu, analizując je 

i kompilując w nowy jednorodny tekst. Materiał związany jest z kategoriami leksykalnymi 

i gramatycznymi zawartymi w programie nauczania dla danej grupy docelowej. 

Jeśli chodzi o sprzęt, trenerzy korzystali z komputerów z dostępem do Internetu, materiałów 

edukacyjnych i słowników internetowych. 

Problemy napotkane w procesie opracowywania narzędzia 

Proces rozwoju przebiegał bardzo sprawnie i nie wystąpiły w nim żadne problemy. 
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Korzystanie z narzędzia  

Dydaktyczna analiza narzędzia 

Wprowadzenie: Wikispaces jest otwartą platformą do zarządzania klasą, w której nauczyciele 

i uczący się mogą komunikować się i współpracować. Jest odpowiednia zarówno dla trenerów, 

jak i dla uczących się. Istnieje funkcja tworzenia przestrzeni roboczej w klasie, w której trener 

i uczący się mogą komunikować się i pracować nad samodzielnym pisaniem projektów lub 

w zespołach. Platforma oferuje również narzędzia oceny, które mogą pomóc trenerowi mierzyć 

wkład uczących się i zaangażowanie w proces edukacyjny. Trenerzy mogą łatwo przesyłać 

materiały, tworzyć dyskusje i projekty, a co najważniejsze, mogą pomóc tym uczącym się, którzy 

najbardziej tego potrzebują i wyzwaniem tych, którzy tego nie robią. 

Platforma oferuje funkcje i narzędzia umożliwiające szybkie i łatwe tworzenie zadań, 

udostępnianie zasobów, dodawanie ogłoszeń i dyskusję pomiędzy uczącymi się a trenerem. 

Narzędzie do ćwiczenia rozumienia tekstów utworzone w klasie wiki przez Centrum Runi 

przeznaczone jest dla osób na poziomie średniozaawansowanym (poziom B1 języka 

angielskiego). 

Narzędzie pomoże w praktyce nie tylko czytania ze zrozumieniem, ale także umiejętności 

leksykalnych i gramatycznych. Uczący się będą mogli ćwiczyć zdobyta już wiedzę i nauczyć się 

nowego słownictwa. 

 

Opis możliwych zastosowań w klasie 

Narzędzie to mogłoby służyć, jako ćwiczenie sprawdzenia wiedzy uczących się w temacie 

historii i żywności. Z punktu widzenia gramatyki - można też przećwiczyć czasy przeszłe, jak 

również niektóre przyimki. 

Narzędzie to można zastosować w bezpośrednim kontakcie z uczącymi się (indywidualnie lub 

w grupach). Jednak Klasa Wiki jest doskonałym źródłem informacji i nauczania na odległość. 

Tekst i odpowiednie ćwiczenia wraz z instrukcjami są już dostępne na platformie. Trener musi 

zaprosić uczących się (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zaproszenia za pomocą 

kodu), aby dołączyli do klasy i rozpoczęli ćwiczenia. Ćwiczenia zostaną zablokowane, a trener 

odblokuje je przed rozpoczęciem. Studenci muszą pobrać pliki z ćwiczeniami, wypełnić je 

i załadować je ponownie w przestrzeni zajęć, po zakończeniu. Poziom językowy to B1. 

Głównym zadaniem uczących się jest przeczytanie i analiza tekstu. Po przeczytaniu tekstu uczący 

się muszą wykonać 4 rodzaje ćwiczeń - prawda lub fałsz (10 wypowiedzi); 5 pytań 
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wielokrotnego wyboru; 5 pytań otwartych i 1 ćwiczenie z zakresu słownictwa (znaleźć synonimy 

w tekście). 

Przed rozpoczęciem, trener przedstawia zasady i wyznacza limit czasu na wykonanie każdego 

ćwiczenia. Po upływie terminu nie można przesyłać odpowiedzi. Trener musi tego stanowczo 

przestrzegać. Podczas ćwiczenia trener i uczący się mogli omówić pewne kwestie, z którymi 

borykali podczas procesu. Trener może śledzić zaangażowanie i postępy uczących się w trakcie 

nauki. Po zakończeniu ćwiczeń, trener i uczący się, mogą dyskutować o swoich 

doświadczeniach. 

Dzięki niewielkim zmianom, narzędzie można dowolnie dostosowywać i wykorzystywać 

w klasie, co wyjaśniono szczegółowo w załączonym planie lekcji. 

Jeśli trener tak zdecyduje, uczący się mogą korzystać ze słowników podczas wykonywania 

ćwiczeń. 

Plusy i minusy 

Narzędzie jest przeznaczone dla średniozaawansowanych uczących się i znacznie usprawnia 

proces uczenia się. Największym pozytywnym aspektem narzędzia jest to, że znajdziemy tam 

wszystko co możemy zrobić w klasie, w czasie rzeczywistym, z tym że wszystko to można zrobić 

online. Jest to idealne narzędzie dla uczących się, którzy z różnych powodów nie mogą spotykać 

się w klasach, oraz trenerów, którzy chcą poprawić swoje usługi.  Jako negatywną stronę 

narzędzia można wskazać fakt, że aby skutecznie go wykorzystać, trener i uczący się powinni 

mieć określone umiejętności IT. 

Wniosek 

Klasa Wikispaces jest klasą online doskonałą w przypadku edukacji na odległość. Jest łatwa 

w obsłudze zarówno dla trenerów języków jak i uczących się. Pozwala trenerowi w prosty sposób 

tworzyć projekty i dyskusje, a także śledzić postęp uczących się. Narzędzie do ćwiczenia 

czytania ze zrozumieniem jest przeznaczone dla osób uczących się języka angielskiego na 

poziomie B1. Narzędzie można dostosować do poziomu A1-A2 lub B2. Tematem przewodnim 

jest żywność. 

Analiza techniczna narzędzia 

Wiki to strona internetowa, która umożliwia modyfikację udostępnionych na niej treści 

i struktury, bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Wiki obsługuje hiperłącza i ma prostą składnię 

tekstową do tworzenia nowych stron i linków pomiędzy podstronami. To bardzo proste 

w obsłudze narzędzie, ale wstępna konfiguracja platformy musi być wykonana przez 

wykwalifikowanych pracowników, jeśli wolisz używać własnej, lokalnej instalacji. 
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Przykładowy plan lekcji (nauka w klasie) 

Czas 

trwania 

Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela Aktywność uczących się 

Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

10 minut  Podstawowe czasy 

gramatyczne 

Umiejętność 

opisywania faktów  

Rozwinięte 

słownictwo 

Nauczyciel (N.) udostępnia 

tekst  
Uczący się (U.) czytają 

tekst 
Komputer i 

projektor 

Urządzenia 

przenośne 

(smartfony, 

tablety, 

komputery) 

Najpierw 

indywidualnie, 

następnie w 

małych grupach  

Jeśli U.  nie rozumieją 

tekstu, N. może pozwolić 

im używać słowników i 

telefonów komórkowych 

(ponieważ niektórzy 

używają słowników 

internetowych). 

1 minuta   N. daje arkusz z 4 

ćwiczeniami dla każdego U. 
U. wykonają 4 ćwiczenia Papier; Długopisy Praca 

indywidualna 
  

10 minut    N. słucha odpowiedzi i 

prowadzi dyskusję 
U. dzielą się swoimi 

odpowiedziami z całą 

grupą, a następnie 

omawiają swoje wyniki 

Nie dotyczy  Cała grupa N. pilnuje aby dyskusja 

przebiegała sprawnie.  

1 minuta    N. rozdaje arkusze z 

poprawnymi odpowiedziami   
U. wzajemnie 

przeglądają swoje 

odpowiedzi  

Nie dotyczy Praca w parach 

  

  

10 minut    N. podsumowuje lekcję U. przekazują informacje 

zwrotne N. i mówią, 

którą część lekcji 

podobała im się 

najmniej/najbardziej 

N / A Cała grupa   
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Przykładowy plan lekcji (nauka na odległość) 

Czas 

trwania 

Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela Aktywność uczących się 

Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

Przed lekcją  Podstawowe czasy 

gramatyczne 

Umiejętność 

opisywania faktów  

Rozwinięte 

słownictwo 

 

N. zaprasza U. do dołączenia 

do Wiki Classroom (przez e-

mail / kod) i upewnia się, że 

każdy U. jest zalogowany i 

gotowy do rozpoczęcia pracy.  

  

U. zakładają konta w 

klasie 

Komputer; 

Urządzenia 

przenośne 

(smartfony, 

tablety, 

komputery); 

Internet 

  

Praca 

indywidualna  

  

1 minuta   N. prosi U., aby przeszli do 

strony „Rozumienie tekstów”, 

przeczytali tekst a następnie 

przeszli do strony „Ćwiczenia 

na rozumienie tekstów” i 

wykonali 4 ćwiczenia 

Przez cały czas N. monitoruje 

działania U. i jest gotowy 

odpowiedzieć na postawione 

pytania na pasku dyskusyjnym  

U. czytają tekst i 

odpowiadają na pytania 

  

Komputer; 

Urządzenia 

przenośne 

(smartfony, 

tablety, 

komputery); 

Internet 

Praca 

indywidualna 
Jeśli U. nie rozumieją 

tekstu, N. może pozwolić 

im na korzystanie ze 

słowników internetowych. 

5-10 minut      

N. czeka, aż U. prześlą swoje 

pliki do klasy  

  

U. dodają wypełnione 

pliki do klasie 

Komputer; 

Urządzenia 

przenośne 

(smartfony, 

  

Praca 

indywidualna 
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Czas 

trwania 

Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela Aktywność uczących się 

Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

tablety, 

komputery); 

Internet 

  

15 minut  

    

N. podsumowuje lekcję na 

pasku dyskusyjnym i prosi U., 

aby wyrazili swoje opinie na 

temat lekcji 

  

U. przekazują informacje 

zwrotne N. i mówią, 

którą część lekcji 

podobała im się 

najmniej/najbardziej 

Komputer; 

Urządzenia 

przenośne 

(smartfony, 

tablety, 

komputery); 

Internet 

  

Cała grupa 
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YouTube: Active listening 

Informacje ogólne 

Język: dowolny (plan lekcji dla kurs języka angielskiego) 

Umiejętność: rozumienie ze słuchu 

Grupa docelowa: wszyscy uczący się 

  

Krótki opis 

Pomimo znaczenia słuchania w procesie nauczania i uczenia się języków obcych, kompetencji tej 

nie poświęca się tak wiele uwagi, jak pozostałym, w związku z czym, uczący się są słabiej 

zmotywowani do wykorzystywania umiejętności rozumienia ze słuchu, jako narzędzia 

pomagającego im w procesie uczenia się języków. Narzędzie to składa się z określonych 

czynności, które mają na celu pokazanie potencjału YouTube w rozwijaniu umiejętności 

rozumienia ze słuchu. 

Ćwiczenia te można dostosować do dowolnego poziomu, w zależności od kreatywności 

nauczycieli oraz poziomu umiejętności ICT uczących się. 

  

Tworzenie narzędzia 

Idea / pomysł / skąd decyzja o opracowaniu tego narzędzia 

Słuchanie to umiejętność, którą nauczyciel powinien rozwijać i podkreślać jej znaczenie, 

ponieważ uczący się rzadko to zauważają i wykorzystują w procesie uczenia się. Słuchanie to coś 

więcej niż tylko zrobienie określonego ćwiczenia. W rzeczywistości jest to bardziej 

skomplikowana umiejętność, która obejmuje, oprócz słuchania, emocje i uczucia, towarzyszące 

komunikacji, oraz interpretacji przekazu, niezależnie od tego, czy są to komunikaty słowne czy 

niewerbalne. Uczący się powinni być aktywnymi słuchaczami, łącząc słowa z ich znaczeniem. 

"Aktywne słuchanie wymaga, aby słuchający usłyszał słowa i powiązał z nimi określone uczucia. 

Słuchanie jest najlepszym sposobem na otrzymanie znacznej ilości wiedzy i radości płynącej 

z nauki. 

Aby rozwijać zdolność słuchania i mówienia uczących się, nauczyciele mogą wykorzystywać 

filmy. Zapewnienie studentom odsłuchanie prawdziwych rozmów native speakerów wraz 

z napisami może być bardzo pomocne w procesie nauczania. Uzupełnienie (często) skryptowych 
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i standardowych nagrań z podręczników, autentycznymi rozmowami, które można znaleźć 

w wielu podcastach, jest atrakcyjna opcją dla nauczycieli języków i uczących się. 

Narzędzia i metody wykorzystane w opracowaniu narzędzia 

Zbadaliśmy potencjalne możliwości korzystania z YouTube w celu ćwiczenia rozumienia ze 

słuchu, w klasach, gdzie naucza się różnych języków na różnych poziomach. 

Opracowaliśmy kilka przykładowych ćwiczeń dotyczących rozumienia ze słuchu w języku 

angielskim, ponieważ angielski jest powszechnie używany, a nauczycielom łatwiej będzie 

zrozumieć prezentowane pojęcia i wykorzystać je w swoich zajęciach językowych. 

Skoncentrowaliśmy się na autentyczności filmów używanych w ćwiczeniach, oraz 

ograniczeniach dotyczących praw autorskich, które należy wziąć pod uwagę wykorzystując 

materiały zamieszczone na YouTube. 

Zasoby użyte do opracowania narzędzia (ludzie, sprzęt itd.) 

Ćwiczenia zostały opracowane przez nauczyciela języków we współpracy z osobą techniczną. 

YouTube można łatwo dostępny z dowolnego urządzenia (komputera, laptopa, tabletu lub 

smartfonu), które ma dostęp do Internetu. Przesyłanie strumieniowe wideo z YouTube wymaga 

dużej przepustowości i należy wziąć pod uwagę ograniczenia dotyczące dostępnej 

przepustowości, zwłaszcza w przypadku smartfonów korzystających z danych mobilnych, a nie 

wifi. 

Problemy napotkane podczas opracowywania narzędzia 

Istnieją pewne ograniczenia w korzystaniu z YouTube. Po pierwsze, materiały dostępne na 

YouTube mają różne ograniczenia dotyczące praw autorskich. Jeśli uczący się chcą, aby 

nauczyciel wykorzystał filmy, które nie są dostępne w YouTube ze względu na przepisy 

o naruszeniu praw autorskich, nauczyciele będą musieli pozyskać te je samodzielnie. 
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Korzystanie z narzędzia 

Dydaktyczna analiza narzędzia 

Wprowadzenie: Ponieważ YouTube i inne portale oferujące filmy wideo, przyciągają uwagę 

uczących się ponieważ angażują zmysły słuchu i wzroku, kreatywni nauczyciele mogą łatwo 

znaleźć nowe sposoby ich wykorzystania w ćwiczeniu rozumienia ze słuchu. 

Możliwe zastosowania YouTube obejmują analizę konwersacji, podkładanie głosu do 

zwiastunów filmowych, Vlogging, robienie notatek i streszczeń, prezentacje różnych dialektów.  

Opis możliwych zastosowań w klasie 

Analiza konwersacji: aktywność ta nadaje się dla uczących się na poziomie 

średniozaawansowanym i zaawansowanym i może przyczynić się do wzrostu świadomości 

w zakresie efektywnych technik konwersacji, jak również problemów komunikacyjnych, których 

można uniknąć. Podczas ćwiczenia uczący się oglądają materiały wideo, wybrane przez 

nauczyciela (mogą tez sami wybrać interesujące ich filmy), które prezentują efektywne 

i nieefektywne techniki konwersacji. Na przykład, uczący się mogą znaleźć film przedstawiający 

rozmowę nieefektywną, ponieważ brakuje w niej jasnych odpowiedzi czy pytań. Z drugiej strony, 

uczący się mogą wyszukać film prezentujący rozmowę, która jest dobrze prowadzona, podczas 

której rozmówcy zadają właściwe pytania a wymiana informacji przebiega efektywnie. Szukając 

odpowiednich filmów prezentujących konwersację na YouTube, uczący się muszą ocenić 

przebieg oglądanych rozmów, a tym samym uczą się języka. 

Podkładanie głosu pod trailery: w tym ćwiczeniu uczący się wybierają dowolny dwuminutowy 

trailer dostępny na YouTube. Następnie spisują treść tego trailera. Po tym film można pobrać 

z YouTube i usunąć ścieżkę dźwiękową za pomocą bezpłatnego programu YouTube Downloader 

(http://youtubedownloader.com/). Wykorzystując spisaną transkrypcję, uczący się mogą 

nagrywać własne głosy, przywiązując dużą uwagę do mimiki i synchronizacji dźwięku 

z obrazem. Pozostali uczący się mogą głosować na różne postaci, a także odgrywać rolę 

narratora. Po zakończeniu nagrywania uczący się mogą użyć edytorów Apple lub Windows, aby 

ponownie zdubbingować trailer. Działanie to wymaga wielokrotnego odsłuchania w celu spisania 

skryptu, a następnie wielokrotnego nagrania, w których uczący się próbują odtworzyć właściwą 

intonację i wymowę. Ocena oparta jest na dokładności słuchania i mówienia. 

Vlogging: jest to skrót od "blog wideo", a blog jest skrótem od "web log". W istocie vlog to 

pamiętnik online w formie wideo. W YouTube pojawiło się wiele vlogów, które można wskazać 

uczącym się, aby mogli dalej ćwiczyć umiejętność rozumienia ze słuchu, szczególnie 

w przypadku autentycznego języka. 
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Notatki i streszczenia: Choć ta aktywność może być przeznaczona dla uczących się 

początkujących i średniozaawansowanych (pre-intermediate), najlepiej odpowiada potrzebom 

studentów na poziomie średnim lub wyższym. Tworzenie notatek i streszczeń wymaga, aby 

uczący się korzystali z YouTube, i słuchając wykładów na różne tematy, notowali głównych 

punktów i ważnych szczegółów, sprawdzali i swoje notatki z partnerem, słuchali ponownie, aby 

dopracować swoje notatki, a następnie napisali ich streszczenie. Mogą następnie obejrzeć 

fragment zapisu i porównać ich streszczenia ze swoimi kolegami z klasy i nauczycielami. Jeśli 

podsumowania uczących się różnią się znacznie od nauczyciela, nauczyciel może wskazać, 

dlaczego zdecydował się na informacje zawarte w swoim podsumowaniu.  

Na przykład, wskazując na konkretne znaczniki wypowiedzi, które wskazują na ważny element 

informacji w tekście, nauczyciele pokazują, na co uczący się powinni zwracać uwagę 

w przyszłych zadaniach z podobnymi tekstami. Dobrym źródłem przemówień na różne tematy są 

rozmowy TED. Rozmowy TED są zazwyczaj ograniczone do mniej niż 20 minut, a do 

większości z dostępna jest transkrypcja. Znajdziemy je na stronie (http://www.ted.com). Mimo, 

że notowanie i pisanie streszczeń jest trudne do opanowania, są to niezbędne umiejętności, 

sprawdzane w wielu standardowych testach zaawansowania. YouTube daje możliwość ćwiczenia 

tych umiejętności oferując wysoce atrakcyjne materiały. Ocena notatek może być bardzo 

czasochłonna dla nauczyciela, ponieważ wymaga sprawdzenia, które punkty zostały 

uwzględnione, zrozumiane i prawidłowo sformułowane. Alternatywą do sprawdzania notatek 

uczących się byłoby wykorzystanie zadań wymagających od studentów reintegracji wiedzy z ich 

notatek, takich jak napisanie krótkiego eseju na temat lub krótkie ustne sprawozdanie, które może 

być wykorzystane do oceny. 
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Plusy i minusy 

PLUSY MINUSY 

• Łatwy dostęp za pośrednictwem różnych 

urządzeń 

• Duża ilość dostępnej treści 

• Materiały autentyczne 

• Inny rodzaj zadań 

• Wykorzystanie YouTube ograniczają prawa 

autorskie 

• Studenci spędzają zbyt dużo czasu na 

przeglądaniu strony 

• Niektóre kraje wprowadziły zakazy 

dotyczące YouTube i tego typu stron 

 

Wniosek 

Jeśli uczący się i nauczyciele mają dostęp do Internetu, YouTube może być cennym narzędziem, 

za pomocą którego można w ciekawy sposób nauczać języków obcych. Korzystanie z YouTube 

zarówno w klasie, jak i poza nią może wpłynąć na zwiększenie umiejętności mówienia, słuchania 

i wymowy. Filmy na YouTube można wykorzystać do prowadzenia lekcji z zakresu kultury 

i zwiększenia ekspozycji na autentyczny język. 

Analiza techniczna narzędzia 

YouTube to narzędzie przeglądania treści, które może być w prosty sposób wykorzystane przez 

nauczycieli i uczących się i jest dostępne na komputer, laptop, tablet, smartfon, a nawet 

telewizor. Potrzebne jest tylko połączenie z Internetem, które musi być wystarczająco szybkie 

(szerokopasmowe), ponieważ oglądanie filmów online wymaga dużej przepustowości. Oznacza 

to, że w klasie z wieloma komputerami dzielącymi takie same połączenia szerokopasmowe 

uczący się będą zmagać się z opóźnieniami podczas oglądania filmów jednocześnie. 

Dodawanie filmów na YouTube jest łatwe, wystarczy mieć konto Google, które można utworzyć 

bezpłatnie. Większość smartfonów i tabletów obsługuje przesyłanie plików wideo bezpośrednio 

na YouTube. Przetwarzanie filmów przed przesłaniem nie jest łatwym zadaniem, wymaga 

wiedzy technicznej i może być czasochłonne. 
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Przykładowy plan lekcji 

Nazwa zasobu: YouTube  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=O2mecmDFE-Q 

Poziom: B1  

Umiejętności nabyte podczas ćwiczeń: rozumienie ze słuchu 

Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

10 minut Przeglądanie 

Internetu 
N. prosi uczących się (U.) o 

obejrzenie trailera filmu My 

Big Greek Fat Wedding 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=O2mecmDFE-Q 

Oglądanie filmu na 

YouTube  
Komputer, laptop, 

smartfony lub 

tablety.  

W parach Słuchawki dla każdego, 

aby odizolować dźwięk  

15 minut   N. zadaje U. pytania 

dotyczące filmu 
    Indywidualnie   

15 minut Przeglądanie 

Internetu 
U. oglądają wideo nagrane 

przez NASA o kosmicznych 

kombinezonach 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=G4pHXz0dUBE 

Oglądanie filmu na 

YouTube 
  W parach Słuchawki dla każdego, 

aby odizolować dźwięk 

20 minut   N. prosi U. o napisanie 2 

akapitów podsumowania 

obejrzanego filmu 

U. piszą 

podsumowanie- 2 

akapity 

Arkusze papieru Indywidualnie   

https://www.youtube.com/watch?v=O2mecmDFE-Q
https://www.youtube.com/watch?v=O2mecmDFE-Q
https://www.youtube.com/watch?v=O2mecmDFE-Q
https://www.youtube.com/watch?v=G4pHXz0dUBE
https://www.youtube.com/watch?v=G4pHXz0dUBE
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Czas trwania 
Wymagane 

umiejętności/ 

wiedza 
Aktywność nauczyciela 

Aktywność uczących 

się 
Wymagane 

materiały/pomoce 

Układ klasy (tzn. 

praca grupowa, 

pary, praca 

indywidualna) 

Komentarze 

20 minut   N. daje U. skrypt wideo 

NASA  
U. czytają transkrypcję 

filmu i porównują 

swoje streszczenia z 

kolegami, i tym które 

otrzymali od N. 

  Praca w grupach   

15 minut   N. wyjaśnia dlaczego 

zdecydował się na informacje 

zawarte w swoim streszczeniu. 

Na przykład, wskazując na 

konkretne wypowiedzi, które 

wskazują na ważny element 

tekstu.  

N. pokazuje, na co powinni 

zwracać uwagę U. robiąc 

podobne ćwiczenia 

  Markery, tablica Praca w grupach   
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Wnioski 

Projekt Mall Guide ma na celu zachęcenie nauczycieli języków obcych do wdrażania 

edukacyjnych narzędzi online na swoich zajęciach. Badania przeprowadzone w ramach tworzenia 

rezultatu 2 i 3 pokazały, że dostępnych jest bardzo dużo różnych narzędzi online, które mogą być 

bardzo pomocne w rozwijaniu różnych umiejętności językowych, na różnych poziomach 

i w odniesieniu do różnych języków. 

Istniejące narzędzia online mogą nie zawsze być odpowiednie dla grupy uczącej się. Dlatego 

nauczyciele mogą chcieć opracować własne narzędzia do nauki online. W tym celu, opracowano 

niniejszy podręcznik, który prezentuje różne platformy internetowe oraz pięć nowo 

opracowanych narzędzi do nauki online wraz z przykładami ich zastosowań w klasie. 

Podobnie jak w przypadku każdego materiału edukacyjnego, nauczyciele muszą rozważyć różne 

czynniki przy podejmowaniu decyzji o opracowaniu własnych narzędzi do nauki online. Po 

pierwsze, nauczyciele muszą zdecydować, które umiejętności chcą ćwiczyć i wybrać 

odpowiednią platformę. W tym kontekście ważne jest, aby pamiętać, że niektóre platformy takie 

jak YouTube mogą być niedostępne w każdym kraju. Inne platformy są dostępne dla każdego, co 

może być niepożądane dla każdej grupy uczących się. 

Gdy nauczyciele wybiorą już platformę, na której chcą pracować, mogą zacząć tworzyć materiały 

edukacyjne. Robiąc to, muszą pamiętać o wiedzy i umiejętnościach uczących się. Odnosi się to 

do ich umiejętności językowych, jak też do umiejętności korzystania z technologii informacyjno-

komunikacyjnych. Nauczyciele muszą również wziąć pod uwagę sprzęt dostępny na w miejscu 

szkolenia lub w domach uczących się. Szczegółowa lista czynników niezbędnych do rozważenia 

przy wyborze narzędzi do nauki online jest dostępna w Zestawie narzędzi dla nauczycieli 

języków obcych, na stronie projektu (http://mall-guide.eu/toolbox-for-sla-trainers/). 

Oprócz tych czynników, nauczyciele muszą także zdawać sobie sprawę z własnych umiejętności 

technicznych i wyposażenia, które są dostępne przy opracowywaniu autorskich narzędzi 

nauczania online. Pomimo tego, że platformy przedstawione w niniejszym przewodniku są 

jednymi z najbardziej popularnych, bezpłatnie dostępnych platform online, z niniejszego raportu 

wynika, że opracowanie nowych materiałów wymaga więcej czasu i wysiłku niż korzystanie 

z  materiałów, które są już dostępne w Internecie. Dla wszystkich prezentowanych tutaj narzędzi, 

komputer i dostęp do Internetu są elementami niezbędnymi. Ponadto, nauczyciele mogą chcieć 

wykorzystywać swoje strony internetowe do udostępniania zdjęć i plików audio, aby uatrakcyjnić 

ich bazę materiałów. 

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


     IO6 Opracowanie nowych narzędzi MALL do nauki języków 

 

 

"MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS" 
2015-1-DE02-KA204-002384 

 

W tym kontekście należy podkreślić, że cała zawartość dostępna w Internecie podlega prawu 

autorskiemu. Z tego powodu, nie wszystkie treści dostępne bezpłatnie w trybie online mogą być 

wykorzystywane na własnej nowo utworzonej platformie edukacyjnej. 

Pomimo tego, że narzędzia do nauki online odgrywają dużą rolę w zwiększaniu efektywności 

uczenia się , wyraźnie nie mogą całkowicie zastąpić nauczyciela. Niezależnie od tego, czy 

narzędzia online są wykorzystywane bezpośrednio w klasie, czy służą samodzielnej nauce, 

zawsze kluczową rolę odgrywa tu nauczyciel, który wybierze odpowiednie ćwiczenia, dostosuje 

je do potrzeb grupy docelowej oraz, co jest niezwykle ważne, udzieli informacji zwrotnej – czy to 

za pomocą specjalnie przygotowanego formularza, za pomocą forum, Skype czy podczas 

bezpośredniej rozmowy. Jakkolwiek, mając do dyspozycji czas i wyobraźnię, możemy skorzystać 

z niezliczonych możliwości tworzenia edukacyjnych narzędzi online, które służą zwiększaniu 

zaangażowania i motywacji uczących się oraz skutecznie podnoszą efektywność procesu uczenia 

się i nauczania.
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