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Wstęp 

Najważniejsze informacje o projekcie. 

 

Obecnie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie ma jednej określonej metody uczenia się, ale wybór 

pomiędzy różnymi stylami i technikami uczenia się i nauczania. Uczenie się nie kojarzy się wyłącznie 

z tradycyjna szkolną klasą. Nauczyciele powinni przyjąć fakt, że uczenie się jest procesem ciągłym 

i dostosować metody nauczania do różnych sytuacji. Kształcenie się odbywa się na wielu poziomach 

i w wielu różnych kontekstach. 

Technologia zmienia sposób funkcjonowania naszego społeczeństwa. Oferuje nowe możliwości i daje 

nam dostęp do źródeł wcześniej niedostępnych. Niestety, nasz system edukacji nie jest dość 

elastyczny, aby te możliwości w pełni wykorzystać. Instytucje edukacyjne, a w rezultacie nauczyciele 

i trenerzy nie otrzymują wystarczającego wsparcia aby dostosować swoje programy nauczania 

do potrzeb uczniów. Wielu trenerów podkreśla, że brak niezbędnych umiejętności, napięte programy 

oraz brak czasu i szkoleń są głównymi powodami nie korzystania z nowych metod czy narzędzi. 

Projekt ten ma na celu rozwiązanie tych problemów dzięki utworzeniu przewodnika dla 

nauczycieli języków, który pomoże im opanować i rozwinąć kompetencje cyfrowe. Przewodnik 

ten pokaże nauczycielom języków, w prosty i zrozumiały dla nich sposób jak efektywnie 

stosować nowoczesne technologie w nauczaniu. 

 Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na nauczycieli, uczniów i instytucje edukacyjne. 

W oparciu o narzędzia cyfrowe nauczyciele i trenerzy rozwiną nowe umiejętności tworzenia bardziej 

elastycznych strategii nauczania, odpowiadając w ten sposób na potrzeby i oczekiwania uczniów. 

Zwiększy to również ich doświadczenie i umożliwi rozwój zawodowy. 

Uczniowie zmienią nastawienie do nauki języków na bardziej pozytywne, a ich motywacja i stopień 

opanowania języka wzrośnie.  

Osoba szkoląca uzyska wsparcie w wykorzystaniu narzędzi cyfrowych w nauczaniu i szkoleniu. Będą 

mogli lepiej zaadoptować innowacyjne praktyki edukacyjne i wyjść naprzeciw potrzebom uczniów. 

Ostatecznie, uświadomią sobie zależności miedzy edukacja formalną, nieformalną i poza formalną.  
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Rezultaty projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy           

 

Iberika Group (koordinator), 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. 

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

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

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

w tworzeniu i realizowaniu programów szkoleniowych odpowiadającym aktualnym potrzebom 

społecznym na poziomie krajowym i międzynarodowym. 

Katalog internetowy 

składający się z 

wybranych  narzędzi 

cyfrowych w krajach 

partnerskich 

Przewodnik internetowy składający się ze wszystkich 

uprzednio wypracowanych rezultatów oraz sekcji 

zawierającej linki przydatne do dalszego rozwoju 

zawodowego i możliwościach pozyskania 

dofinansowania.   

Opracowanie zawierające 

5 przykładów 

efektywnego 

wykorzystania 

wybranych narzędzi w 

nauczaniu języków 
Zestaw zawierający 

nowe narzędzia do 

nauczania języków 

Techniczna i metodyczna 

analiza narzędzi z 

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

na poziomie lokalnym, w odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności. 

Metodyka 

 

Głównymi celami projektu MALL Guide jest promocja różnorodności w nauczaniu języków 

i wsparcie w uczeniu się języków głównie wśród dorosłych. Celem tego raportu jest wsparcie 

nauczycieli języków osób pracujących w obszarze edukacji dorosłych, zachęcenie ich do rozwoju 

kompetencji cyfrowych i wdrażania metody MALL (nauka języków wspomagana komputerowo) na 

zajęciach. 

Badanie dostępnych narzędzi edukacyjnych zostało przeprowadzone przez organizacje partnerskie 

w pięciu krajach: Bułgarii, Grecji, Niemczech, Polsce i Wielkiej Brytanii. Na pierwszym etapie 

projektu, każdy z partnerów zebrał 20 różnych narzędzi internetowych. Metoda wykorzystana w 

badaniu to analiza dostępnych informacji w Internecie, przeprowadzona głównie przez trenerów i 

nauczycieli języków i innych pracowników zajmujących się dziedziną edukacji i nauczania. Narzędzia 

zostały wybrane przy wykorzystaniu różnych kryteriów selekcji, z których najważniejsze dotyczyło 

ustalenia czy dane narzędzie jest bezpłatne; proste w obsłudze dla nauczycieli i uczniów; atrakcyjne; 

czy oferuje ćwiczenia interaktywne, testy i kwizy; można je wykorzystać na urządzeniach mobilnych; 

opiera się na OZE; wymaga rejestracji, itd. Dwa podstawowe kryteria wyboru to z jednej strony 

zróżnicowanie (poziomów, umiejętności, typów i źródeł materiałów) a z drugiej jakości tych 

materiałów. 

Kolejna rzeczą brana pod uwagę było czy dane źródło jest aktualne i przydatne. W tym celu, partnerzy 

dodali również kryterium rejestracji online, jako że dostęp do niektórych materiałów wymagał 

rejestracji online. Zapewnia to również bezpieczeństwo użytkowania.  

Następnym krokiem było przeprowadzenie analizy metodycznej 100 zebranych narzędzi/źródeł. 

Analiza ta została przeprowadzona przez ekspertów z trzech organizacji partnerskich, specjalizujących 

się w nauczaniu języków obcych – Iberika education group gGmbH (Niemcy), Dacorum CVS (UK) 

and RUNI CENTER (Bułgaria). 
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 Analiza 

 Analiza popularnych narzędzi online 

 

Poza podręcznikami czy nagraniami audio, istnieją również różne inne narzędzia do wykorzystania 

podczas lekcji języków obcych. Źródła te mają różne właściwości ale można je podzielić ze względu 

na cel użycia – niektóre z nich są systemami zarządzania (Skype, Webinar i YouTube) a inne 

systemami zarządzania treścią (Google Drive, Wiki, WordPress). Moodle posiada cechy wspólne dla 

obu systemów.  

Ta część prezentuje najpopularniejsze narzędzia internetowe wraz z linkami do stron zawierających 

więcej informacji. 

 

 

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

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

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

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

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

stacjami jak również multiemisję od jednego nadawcy do nieograniczonej ilości odbiorców. 

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

czatu.   

Aplikacje do konferencji internetowych umożliwiają spotkania, szkolenia, wykłady czy prezentacje 

online. Webcasty umożliwiają odbiorcy wyrażenie opinii przy pomocy ankiety, komunikację tekstowa 

 Webinaria 
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z innymi odbiorcami jak też inne metody komunikacji z wykorzystaniem treści audio/video. Więcej 

informacji o webinariach na stronie  https://en.wikipedia.org/wiki/Web_conferencing  

Istnieje wielu dostawców oprogramowania i usług konferencji internetowych. Niemniej jednak, 

technologie konferencji internetowych nie są ustandaryzowane. Lista zawierająca program, dostawców 

usług i oceny znajduje się pod poniższym linkiem:   

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_conferencing    

http://web-conferencing-services.toptenreviews.com/   

Webinaria są dobra metoda na dotarcie do uczniów z różnych zakątków świata. Zawierają różne 

funkcje sprawiające że webinarium staje się ciekawe i interaktywne. Jakkolwiek rozpoczęcie 

webinarium wymaga pewnego przygotowania się ze strony prowadzącego. Przed rozpoczęciem 

webinarium, trener powinien wybrać, zainstalować i zapoznać się z daną technologią. Webinaria 

umożliwiają kształcenie na odległość.  

                                          

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. 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, 

Wiki 

https://en.wikipedia.org/wiki/Web_conferencing
http://web-conferencing-services.toptenreviews.com/
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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://en.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 uczniowie 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. 

 

                                            

Skype jest darmową platformą oferującą chat, wideo chat czy rozmowy głosowe. Jest to obecnie jedno 

z najpopularniejszych narzędzi komunikacji internetowej w biznesie, edukacji i życiu osobistym. 

Za pomocą Skype można wysyłać dokumenty cyfrowe takie jak obrazy, teksty, filmy. Aplikacja 

ta umożliwia również rozmowy internetowe przy użyciu mikrofonu, wideo rozmowy korzystając 

z kamery internetowe jak też wysyłanie wiadomości tekstowych przy użyciu klawiatury. Rozmowy 

z innymi użytkownikami Skype są bezpłatne, podczas gdy za połączenia z numerami stacjonarnymi 

czy komórkowymi musimy zapłacić za pomocą systemu SkypeCredit.  

Wykorzystanie Skype w uczeniu się i nauczaniu języków obcych jest coraz bardziej powszechne 

i oferuje wiele możliwości dla uczniów i nauczycieli. Największa zaletą platformy jest to, ze nauka 

poprzez Skype umożliwia elastyczną formę nauki na odległość osobom, które nie mają możliwości 

regularnego uczestnictwa w zajęciach szkolnych. Skype znacząco ułatwia komunikację i łączy ludzi 

na całym świecie. Wystarczy tylko odpowiednio szybkie łącze internetowe i zestaw słuchawkowy. 

Wbrew powszechnemu przekonaniu kamerka internetowa nie konieczna według większości trenerów. 

Kamery internetowe to tylko gadżet i zwykle tylko rozpraszają. Uczniowie powinni skoncentrować się 

na języku i słuchaniu nauczyciela, nie ma wiec potrzeby używania kamer internetowych, które też 

zwykle spowalniają połączenie.   

Skype 

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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Skype najlepiej nadaje się do ćwiczenia rozumienia ze słuch i mówienia. Do głównych zalet narzędzia 

należy możliwość uczenia się i nauczania o każdej porze; możliwość połączenia się z native 

speakerami z różnych krajów; nie tracisz czasu na dotarcie na zajęcia, itp. 

Więcej informacji na temat Skype pod poniższymi linkami:  

- https://www.skype.com/en/  

- https://en.wikipedia.org/wiki/Skype  

 

  

WordPress jest darmowym systemem zarządzania trescią (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.  

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 

https://www.skype.com/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Skype


     “THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS”  

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

 

9 

WordPress może być użyty na przykład do:  

- zaproszenia uczniów do wzięcia udziału w projekcie czy blogu 

- publikowania aktualności na blogu bądź informowania uczniów czy rodziców o zbliżających się 

wydarzeniach.  

- załączania dokumentów do pobrania przez znajomych, rodziców czy uczniów  

Więcej informacji o WordPress:  

https://wordpress.org/about/  

https://wordpress.com/classrooms/   

https://en.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.   

 

  

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 innych. 1  

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 

                                                           
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Drive#cite_note-Introducing_Google_Drive..._yes.2C_really-2 

Google Drive 

https://wordpress.org/about/
https://wordpress.com/classrooms/
https://en.wikipedia.org/wiki/WordPress
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umieszczanie swoich materiałów szkoleniowych i zorganizowanie zajęć. Wszyscy uczniowie 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 nie przekraczających 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 Google. 2 

Więcej informacji o Dysku Google można znaleźć na następujących stronach:  

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

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

 

  

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. 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 uczniowie zaczną korzystanie z Moodle musza się zarejestrować w systemie. Zwykle odbywa 

się to z pomocą nauczyciela lub administratora. Po utworzeniu kursu i zarejestrowaniu się w systemie, 

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

                                                           
2 http://thenextweb.com/google/2014/09/30/google-unveils-drive-education-free-unlimited-storage-automatic-file-
encryption/#gref 

Moodle 

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

Poza przeglądaniem materiału i rozwiązywaniem ćwiczeń, dostępne jest również forum umożliwiające 

uczniom 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://en.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 uczniowi indywidualnie, 

wszystkie kursy Moodle są zamknięte informacje i materiały tam udostępniane nie są ogólnodostępne.  

 

                                              

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 umozliwia uzytkownikom 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 

YouTube 

https://moodle.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Moodle
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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 uczniom 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 nie zamieszczane 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://en.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 dodawanie filmów 

zawierających nieodpowiednie treści, należy sprawdzić każdy materiał wyświetlany w klasie, 

ponieważ YouTube nie weryfikuje filmów przed umieszczeniem ich na platformie. 

  

https://www.youtube.com/yt/about/en-GB/
https://en.wikipedia.org/wiki/YouTube#Community_policy
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Analiza 100 narzędzi do nauki online 

 

Ta część raportu przedstawia szczegółową i profesjonalna analizę metodyczną 100 narzędzi do uczenia 

się/nauczania online, zebranych przez partnerów projektu. Wszystkie narzędzia zostały starannie 

wyselekcjonowane i przeanalizowane zgodnie z ich efektywnością i możliwością wykorzystania 

podczas zajęć. Narzędzia te mogą zostać wykorzystane przez trenerów języka lub przez osoby uczące 

się języka podczas ćwiczeń. Analiza każdego z narzędzi obejmuje: nazwę; link; grupę docelową; 

poziom (A1-C1); tematykę (słownictwo, gramatyka, czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, 

pisanie, mówienie i fonetykę); czas trwania nagrania lub ćwiczenia (jeśli dotyczy); niezbędne 

materiały dodatkowe. Po informacjach praktycznych znajdziemy komentarze ekspertów w dziedzinie 

nauczania języków, którzy testowali każde z tych narzędzi i wyrazili swoje opinie na temat każdego 

z nich. Bardzo przydatne mogą okazać się sekcje, w których opisano możliwości ich wykorzystania 

podczas zajęć oraz tabelę z opisem zalet i wad wybranych narzędzi. Wybrane narzędzia są bardzo 

zróżnicowane, wiele z nich umożliwia naukę więcej niż jednego języka, dostępne są różne rodzaje 

ćwiczeń, odpowiednie dla uczniów w każdej grupie wiekowej. Zgodnie z charakterystyką i potrzebami 

danej grupy, nauczyciele mogą wykorzystać narzędzie w całości, częściowo lub połączyć różne 

ćwiczenia. Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia! 
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Nr. 1 

Nazwa narzędzia Classroom.bg Online courses 

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

Język docelowy Język angielski 

Grupa docelowa Początkujący 

Poziom A1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itp.) 

Słownictwo 

Gramatyka 

Rozumienie ze słuchu 

Czas trwania materiału 

wideo (hh:mm:ss) 

00:05:00 – 00:30.00 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

00:05:00 – 00:30.00 

Materiały dodatkowe  Laptop/Komputer       połączenie internetowe       głośniki 

 

Jest to platforma zawierająca lekcje wideo. Treści szkoleniowe są dobrze zorganizowane i łatwo 

dostępne. Każda z lekcji wideo prezentuje inny temat i zagadnienie gramatyczne. 

Filmy uczą podstawowych umiejętności komunikacyjnych przydatnych w codziennych sytuacjach. 

Każda lekcja zawiera listę słów i zwrotów. 

Po każdej lekcji znajdziemy listę przydatnych informacji i linków do innych platform, które mogą być 

wykorzystane podczas zajęć lub do samodzielnej nauki. 

Platforma oferuje darmowe aplikacje i gry edukacyjne, nadające się również do pracy z dziećmi. 

Nauczyciele mogą wykorzystać filmy podczas zajęć do prezentacji nowego słownictwa. Uczniowie 

mogą zobaczyć zapis słów wraz z transkrypcją jak również sprawdzić ich wymowę. Krótkie materiały 

wideo zawierające dialogi mogą być wykorzystane do przedstawienia sytuacji z życia codziennego 

w prosty i zrozumiały sposób. Na przykład dialog „Co jest w torbie?” przedstawia zawartość plecaka. 

Wszystkie przedmioty są pokazane a słowa wymawiane bardzo wyraźnie. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Łatwe w użyciu 

+ Lekcje podzielone są na tematy 

+ Słownictwo podzielone jest tematycznie 

- Kolejność lekcji nie jest przemyślana  

 

Platforma może być wykorzystana podczas zajęć. Niektóre elementy są dobre do samodzielnej nauki, 

ale nie wszystkie. Korzystanie z lekcji wideo dotyczących gramatyki, może być zbyt trudne dla 

uczniów posiadających jedynie podstawowe umiejętności językowe. W przypadku lekcji 

gramatycznych niezbędna jest pomoc nauczyciela. 

Słownictwo przedstawione na filmach jest wystarczające do przećwiczenia podstawowych 

codziennych zwrotów. 

 

 

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

Nazwa narzędzia Video English Tutorials 

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

Język docelowy Język angielski 

Grupa docelowa Poczatkujący 

Poziom A1/A2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Gramatyka 

Mówienie + fonetyka 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

00:10:00 – 00:52:00 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

00:10:00 – 00:52:00 

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer         Połączenie internetowe        Głośniki 

 

Kurs ten składa się z 30 tutoriali video do nauki języka angielskiego, stworzonych z wykorzystaniem 

metodyki podcastów. Wszystkie filmy są w języku bułgarskim i nadają się doskonale dla 

początkujących. Wszystkie materiały są ze sobą powiązane i konsekwentnie zwiększają zakres 

wiadomości. Każdy z materiałów koncentruje się na podstawowym słownictwie (potrzebnym 

w codziennych sytuacjach) oraz podstawowych zagadnieniach gramatycznych – czasach 

teraźniejszych, przeszłych i przyszłych oraz czasownikach nieregularnych. Pierwszy film prezentuje 

angielski alfabet i zasady dotyczące transkrypcji i wymowy. 

Każdemu z filmów towarzyszy krótki opis treści i celów lekcji. 

Narzędzie to może być wykorzystane przez nauczycieli języków podczas przygotowywania zajęć. 

Może również zostać zaprezentowane bezpośrednio w klasie, na przykład przy okazji ćwiczeń 

w mówieniu i wymowie. Uczniowie mogą oglądać filmy w domu, aby przećwiczyć materiał 

prezentowany podczas zajęć. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Lektor mówi bardzo powoli i wyraźnie, nie 

powinno więc być problemów ze zrozumieniem  

+ Wszelkie wyjaśnienia są szczegółowe 

i zrozumiałe. 

- Niektóre filmy trwają bardzo długo  

- Wymagana jest aktualna wersja Adobe 

Flash Player. 

 

Źródło to zawiera najbardziej podstawowe słownictwo i gramatykę potrzebne w codziennych 

sytuacjach. Wszystkie te materiały mogą zostać wykorzystane do samodzielnej nauki a niektóre z nich 

również podczas zajęć.  

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/channels/145946
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Nr. 3 

Nazwa narzędzia Learn language 

Link http://www.learnalanguage.com/ 

Język docelowy 19 języków 

Grupa docelowa początkujący 

Poziom A1-A2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Gramatyka 

Rozumienie ze słuchu 

Mówienie + fonetyka 

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer 

Głośniki 

Drukarka 

 

Jest to platforma zawierająca ponad 150 darmowych lekcji. Znajdziemy tam zabawne gry, lekcje tzw. 

“Learning Lounge” i zadania ćwiczące pamięć “Memory Machine”. Strona zawiera również listę 

ważnych zwrotów, niezbędnych wyrażeń i słów slangowych w wybranych językach. Jest tam ponad 

350 czasowników i ponad 1500 nowych słów.   

Platforma podzielona jest na różne sekcje: 

Słownictwo – podzielone na kategorie zawierające fiszki, puzzle i gry; fiszki zawierają nagrania native 

speakerów.  

Zwroty – pożyteczne zwroty z podziałem na tematy; dialogi audio w wykonaniu native speakerów. 

Wideo blog – wiele edukacyjnych filmów wideo. 

Czasowniki – lista czasowników wraz z odmianą; znajdziemy tam również audio fiszki i interaktywne 

gry pomagające w przećwiczeniu i utrwaleniu poznanych czasowników i ich odmiany w różnych 

czasach gramatycznych. 

Kultura  – interesujące fakty; zwyczaje; tradycje; ciekawe informacje na temat poszczególnych 

krajów. Uczenie się o kulturze jest istotnym elementem uczenia się języków. 

Na stronie znajduje się również specjalna sekcja dla nauczycieli i trenerów zawierająca prezentacje 

Power Point na różne tematy. Wszystkie one są kolorowe, atrakcyjne i ciekawe dla uczniów. Mogą 

uczynić lekcję ciekawą ale z zachowaniem wartości edukacyjnych i wszelkich korzyści dla ucznia.  

Wady i zalety: 

+ - 

+ Interaktywne gry i puzzle 

+ Odpowiednie dla dzieci 

- Słownik online nie działa jak należy 

 

 Wszystkie sekcje na platformie mogą być przydatne dla trenerów przygotowujących zajęcia. Gry 

i fiszki są interaktywne i ciekawe a część z nich jest również odpowiednia dla dzieci.  

 

 

http://www.learnalanguage.com/
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Nr. 4 

Nazwa narzędzia Learn Bulgarian for free 

Link http://www.surfacelanguages.com/language/Bulgarian.html 

Język docelowy Bułgarski 

Grupa docelowa Poczatkujący 

Poziom A1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Rozumienie ze słuchu 

Mówienie  + fonetyka 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

00:20:00 – 1:00:00 

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer        Połączenie internetowe     Głośniki 

 

Na stronie tej uczymy się języka bułgarskiego wybierając zwroty z listy. Znajdziemy tam szeroki 

wybór tematów, obejmujący liczby, dni tygodnia powitania czy nazwy miesięcy w języku bułgarskim. 

Do zwrotów dołączone jest nagranie audio w wykonaniu native speakera. 

Znajdziemy tam pewne podstawowe tematy, które można wykorzystać podczas zajęć. Na przykład, 

ucząc nowych słów/zwrotów, można poprosić uczniów o zapoznanie się z wymową (na zajęciach lub 

w domu). 

Brak dobrze zaplanowanych lekcji gramatycznych utrudnia uczniom samodzielne przygotowanie się. 

Platforma może być efektywnie wykorzystana przez uczniów po otrzymaniu szczegółowych instrukcji 

od nauczyciela. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Prosty i przyjazny interfejs 

+ Intuicyjna obsługa 

 

- Materiał przedstawiony jest chaotycznie  

- Instrukcje dla niektórych ćwiczeń nie są 

dostatecznie jasne 

 

Platforma jest przyjazna użytkownikom i prosta w użyciu zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. 

Oferuje materiały szkoleniowe na poziomie podstawowym ale odpowiednie do nauki zwrotów 

przydatnych w codziennych rozmowach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.surfacelanguages.com/language/Bulgarian.html
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Nr. 5 

Nazwa narzędzia Innovative Language 

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

course 

Język docelowy 31 języków 

Grupa docelowa Wszyscy uczący się 

Poziom A1-C2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo           Rozumienie ze słuchu 

Gramatyka            Rozumienie tekstów 

Pisanie                  Mówienie i fonetyki 

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer        Połączenie internetowe      Głośniki 

 

Oto niektóre z funkcjonalności platformy: Co tygodniowe lekcje audio i wideo; lekcje na poziomie od 

poczatkujących do zaawansowanych, notatki z lekcji w formie PDF; transkrypcja audio, aktywna 

społeczność i forum; bank słówek, słówko dnia, fiszki online, lista podstawowych 2000 słów. 

Po zakończeniu kursu, uczący powinien być w stanie rozmawiać na codzienne tematy, zadawać 

pytania, tworzyć zdania oraz wyrażać opinię na różne tematy. 

Platforma nadaje się do samodzielnej nauki. Nie oznacza to, że nie jest przydatna dla nauczycieli 

wprost przeciwnie. Niektóre z jej funkcji mogą być wykorzystane do przygotowania zajęć, lub użyte 

bezpośrednio podczas zajęć. Z platformy mogą korzystać jednocześnie więcej niż dwie osoby. 

Dostępne są również sekcje zawierające najczęściej używane słowa wraz z przykładami pokazującymi 

ich użycia w kontekście. Trenerzy mogą wykorzystać ten materiał prezentując nowe słownictwo. 

Prezentowanym słowom towarzysza nagrania audio, które są bardzo istotnie w nauczaniu poprawnej 

wymowy.  

Są tam również lekcje wideo. Obok nagrań znajduje się przestrzeń, w której użytkownik wpisać może 

swoje notatki. Transkrypcja wszystkich nagrań audio i wideo są dostępne w formie tekstowej. Zdania 

z dialogu można odsłuchać osobno, także uczeń może sprawdzić i przećwiczyć wymowę. 

Lekcje podzielone są zgodnie z tematami, najczęściej z tematami związanymi z życiem codziennym. 

Pomaga to trenerom w przygotowaniu zajęć. Znajdziemy tam wiele przykładów i ćwiczeń, które 

można wykorzystać w klasie czy w domu. 

 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Zróżnicowane tematy 

+ Proste w użyciu 

+ Wsparcie dla klienta 

+ Forum z możliwością pozostawienia 

komentarza 

+ Dostępne na urządzenia mobilne 

- Ukończenie rejestracji wymaga czasu  

 

Największą zaletą tego źródła jest to że materiał jest dobrze zorganizowany. Tematy są odpowiednie 

dla różnych poziomów zaawansowania i obejmują różne sytuacje. Podane przykłady są realistyczne; 

dialogom towarzyszy opis kontekstu i sytuacji. Użytkownicy mogą tworzyć swoje własne tablice, na 

których umieszczają treści, zgodnie z ich potrzebami.   

 

http://www.innovativelanguage.com/learn-bulgarian/online-course
http://www.innovativelanguage.com/learn-bulgarian/online-course
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Nr. 6 

Nazwa narzędzia Easybulgarian 

Link http://www.easybulgarian.com/ 

Język docelowy Język bułgarski 

Grupa docelowa Początkujacy 

Poziom A1/A2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Rozumienie ze słuchu 

Mówienie + fonetyka 

Rozumienie tekstów 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

Od 5 minut do kilku godzin, w zależności od potrzeb uczniów 

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer        Połączenie internetowe      Głośniki 

 

Easybulgarian jest łatwo dostępnym narzędziem do nauki podstaw języka. Aby korzystać z platformy 

należy się zarejestrować. 

Kurs podzielony jest na 9 lekcji. Każda z nich zawiera przykładowe dialogi, jak tez ćwiczenia i 

nagrania audio. Lekcje są dobrze zorganizowane. Lekcja wprowadzająca przedstawia alfabet bułgarski 

oraz wskazówki jak uczyć się tego języka.  

Po ukończeniu kursu, uczeń powinien być w stanie przeprowadzić podstawową rozmowę oraz 

właściwie wykorzystać poznane słownictwo w codziennych sytuacjach obejmujących – poznawanie 

nowych ludzi; przedstawianie się; zakupy; restauracja czy nawet wyznawanie uczuć. 

Sytuacje przykładowe przedstawione są w sposób absolutnie zrozumiały dla poczatkujących uczniów.  

Źródło to można wykorzystać bezpośrednio w klasie – uczniowie mogą powtarzać odtwarzane dialogi. 

Wszystkie dialogi są krótkie i proste; można je odtwarzać wiele razy i odsłuchiwać tylko w języku 

bułgarskim lub angielskim. W ten sposób trener może sprawdzić wiedzę uczniów na dany temat 

i upewnić się, że poprawnie zrozumieli dialog. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Proste w użyciu 

+ Krótki i proste dialogi 

- Krótki kurs 

- Mało gramatyki i słownictwa 

 

Źródło to jest dobre dla uczniów uczących się od podstaw. Brak gramatyki nie umożliwia jednak 

efektywnej nauki.  Źródło ma formę zbioru wyrażeń i zwrotów. Może być wykorzystane jako 

dodatkowe narzędzie w nauczaniu języka obcego. 

 

 

 

 

 

http://www.easybulgarian.com/
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Nr. 7 

Nazwa narzędzia What does that mean? 

Link http://www.whatdoesthatmean.com/  

Język docelowy Język angielski 

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom A1-C2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Gramatyka 

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer         Połączenie internetowe 

 

WhatDoesThatMean.com jest darmowym dostosowanym do użytkownika słownikiem, zawierającym 

różne znane zwroty, idiomy czy zwroty slangowe. Jest to bardzo przydatne narzędzie ponieważ 

prezentuje sytuacje z życia codziennego, dialogi czy popularne tematy.  

Odwiedzający stronę, może wyszukać słowa i zwroty korzystając z narzędzia Search box znajdującego 

się poniżej logo strony. Można również przeglądać wpisy klikając w linki na górze lub po boku strony, 

a następnie klikając na słowo z szukanej kategorii. Na przykład, jeśli chcesz dowiedzieć się coś 

o idiomach kanadyjskich, kliknij słowo Kanada. Najlepszym zastosowaniem tego narzędzia byłoby 

przedstawienie uczniom języka w sytuacjach codziennych. Uczniowie mogą użyć słownika aby 

przygotować się do zajęć. 

Platforma umożliwia kontakt z innymi użytkownikami. Aby zadać pytanie na stronie należy się 

zarejestrować. Wystarczy znaleźć link Zadaj pytanie i wypełnij podane pola. Użytkownicy mogą 

dodawać swoje materiały i dyskutować na różne tematy.  

Wady i zalety: 

+ - 

+ Łatwo dostępne 

+ Proste w użyciu 

+ Bogata baza danych zawierająca przykłady 

+ Odpowiednie dla uczniów posiadających 

podstawy 

- Nie wystarczająco wyjaśniony kontekst 

 

Zamieszczone treści czynią to źródło bardzo wartościowym dla uczniów i nauczycieli. Nauczyciele 

mogą wykorzystać je w klasie nauczając popularnych zwrotów, idiomów czy języka potocznego.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.whatdoesthatmean.com/
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Nr. 8 

Nazwa narzędzia Free language 

Link https://freelanguage.org/learn-bulgarian  

Język docelowy Wiele języków – w tym bułgarski 

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom A1-C2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo                  Rozumienie ze słuchu 

Gramatyka                   Mówienie + fonetyka 

Pisanie                         Rozumienie tekstów 

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer 

Urządzenia mobilne – smartfon lub tablet 

Połączenie internetowe 

 

Free language jest wielofunkcyjną, darmową platformą, stworzona na potrzeby uczniów i nauczycieli 

języków obcych. Idealnie nadaje się dla osób poczatkujących lub osób, które zupełnie nie miały 

kontaktu z językiem. Narzędzi może się tez przydać osobom, które dużo podróżują – na platformie 

znajdują się informacje o większości krajów; mapy; tradycje; zwyczaje; dialekty, itp. podane 

przykłady są bardzo realistyczne i odnoszą się do sytuacji z życia codziennego.  

Na platformie znajdują się linki do darmowych aplikacji do nauki języka za pomocą fiszek. Aplikacja 

ta może być wykorzystana zarówno przez nauczyciela podczas zajęć jak i przez ucznia w domu. 

Największa zaleta tej platformy jest jej dostępność na urządzenia mobilne.  

Niektóre z funkcji platformy:  

- Aplikacje do nauki języka, materiały wideo, audio, podcasty, gry  

- Rozmówki, translator i słowniki online  

- Zróżnicowanie poziomów lekcji i kursów 

- Informacje o studiach za granicą  

Nauczyciel może wykorzystać narzędzie podczas lekcji z jego interaktywnymi funkcjami: fiszki; 

obrazki; gry; artykuły. Platforma jest bardzo atrakcyjna i może być równie dobrze wykorzystana przez 

nauczycieli jak i uczniów do samodzielnej nauki.   

Wady i zalety: 

+ - 

+ Dostępna na urządzenia mobilne 

+ Interaktywna 

+ Przydatne i ciekawe funkcje 

- Uczniowie nie znający kompletnie języka 

potrzebują pomocy nauczyciela  

 

Narzędzie przydatne dla każdego kto chce się nauczyć języka, ale równocześnie dowiedzieć się czegoś 

o innych krajach. Dobre dla nauczycieli, którzy chcą przekazać informacje z zakresu kultury danego 

kraju. 

 

 

https://freelanguage.org/learn-bulgarian
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Nr. 9 

Nazwa narzędzia Open Culture 

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

Język docelowy 48 języków obcych 

Grupa docelowa Poczatkujący 

Poziom A1/A2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo              Rozumienie ze słuchu 

Gramatyka               Rozumienie tekstów  

Pisanie                     Mówienie i fonetyka 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

minimum 01:00:00+ 

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer 

Urządzenia mobilne – smartfon lub tablet 

Głośniki i projektor do filmów 

Drukarka 

 

Źródło to stanowi bogata bazę danych zawierającą książki, filmy, artykuły, gazety i czasopisma w 

różnych językach, lekcje audio i wideo, podręczniki i kursy językowe. Nauczyciele mogą wykorzystać 

je prezentując zastosowanie różne aspekty wykorzystania języka. Zakres tematów obejmuje biologię, 

fizykę, astronomię, filozofię, biznes, chemię, informatykę, ekonomię, historię, literaturę, matematykę 

czy religię. Znajdziemy tam bogaty wybór materiałów wideo i audio oraz e-boków, które mogą się 

przydać nauczycielom.   

Narzędzie to jest idealne dla nauczycieli języków prowadzących specjalistyczne szkolenia w tematach 

takich jak biologia, fizyka, astronomia, filozofia, biznes, chemia, informatyka, ekonomia, historia, 

literatura, matematyka, polityka czy religia.  

Nauczyciel na przykład może wykorzystać niektóre z tekstów do ćwiczeń typu rozumienie ze słuchu, 

tłumaczenia, rozumienie tekstów, pytania wielokrotnego wyboru i dyskusja.  

Filmy są również dobrym narzędziem do nauki w klasie i w domu.  

Wady i zalety: 

+ - 

+ Dostępne na urządzenia mobilne 

+ Zróżnicowane tematy 

+ Bogata baza danych zawierająca teksty i 

artykuły 

 

- Nie nadaje się dla początkujących 

- Nie nadaje się do samodzielnego 

przygotowania 

 

Źródło zawiera obszerną bazę informacji na różne tematy. Tylko uczniowie na wyższych poziomach 

zaawansowania mogą skorzystać z tych informacji. Wszystkie funkcje dostępne są na urządzenia 

mobilne co również jest istotne dla uczniów i nauczycieli. 

 

 

 

http://www.openculture.com/freelanguagelessons
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Nr. 10 

Nazwa narzędzia BulgarianPod101.com 

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

Język docelowy Język bułgarski 

Grupa docelowa Początkujący 

Poziom A1/A2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo              Rozumienie ze słuchu 

Gramatyka               Rozumienie tekstów  

Pisanie                     Mówienie i fonetyka 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

Od 00:10:00 do wielu godzin 

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer          Głośniki        Połączenie internetowe 

 

BulgarianPod101 jest platformą zawierającą ciekawe, zabawne i istotne lekcje języka bułgarskiego, 

których przyjemnie się słucha. Są również bardzo skuteczne. Narzędzie to oferuje użytkownikom kilka 

aplikacji mobilnych, oprogramowanie i stronę internetową z darmowymi lekcjami języka bułgarskiego 

udostępnianymi co tydzień.      

Więcej funkcji: - Ponad 480 Lekcji audio i wideo, opis metodyki 

- Narzędzia do nauki słownictwa i fiszki 

- Szczegółowe notatki z lekcji PDF, aktywne forum i dyskusje dot. lekcji 

 

Lekcje są starannie opracowane, z uwzględnieniem wydarzeń w Bułgarii, wykorzystania słownictwa, 

wzmianek z dziedziny pop kultury, życia gwiazd itp. O ile gramatyka nie podlega nagłym zmianom, 

z niuansami językowymi mamy do czynienia na co dzień, dlatego też nowe treści pojawiają się na 

platformie co tydzień.  

Lekcje koncentrują się na wymowie i rozumieniu ze słuchu, tak że uczniowie mogą zacząć ćwiczyć 

materiał omówiony przez nauczyciela. W notatkach PDF z lekcji znajdziemy niezbędna pomoc przy 

ćwiczeniach na rozumienie tekstów, wyjaśnienie zwrotów i podstawowych zagadnień gramatycznych 

oraz informacje kulturowe.  

Wady i zalety: 

+ - 
+ Elementy interaktywne 

+ Lekcje audio i wideo 

+ Gry 

+ Fiszki 

- Wiele funkcji jest płatnych 

 

 

Bardzo przydatne narzędzie dla nauczycieli i uczniów. Stanowi alternatywna metodę nauczania 

i uczenia się języków obcych. Innowacyjne gry i fiszki ułatwiają i umilają proces nauki. 

 

 

http://www.bulgarianpod101.com/bulgarian-resources/
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 Nr. 11 

Nazwa narzędzia Learn with Oliver 

Link https://www.learnwitholiver.com 

 

Język docelowy 20 różnych języków 

Grupa docelowa Poziom poczatkujący i średniozaawansowany niższy 

Poziom A1-A2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo           Rozumienie ze słuchu 

Gramatyka               Rozumienie tekstów  

Pisanie                   Mówienie i fonetyka 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

Od 00:05:00 do 01:00:00 

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer         Głośniki            Połączenie internetowe 

Drukarka(opcjonalnie) 

 

Platforma oferuje 20 języków oraz w sumie ponad 150,000 fiszek i 40,000 zdań przykładowych. 

System fiszek audio jest innowacyjnym narzędziem ułatwiającym naukę słownictwa. Ponadto, 

znajdziemy tam różne ćwiczenia typu testy wielokrotnego wyboru, ćwiczenia z pisania i rozumienie ze 

słuchu. Teksty podzielone są na różne poziomy.  

Platforma może pomóc nauczycielom w przygotowaniach do zajęć lub w opracowaniu 

egzaminów/testów/ćwiczeń. Materiały tam dostępne nadają się również do samodzielnej nauki. 

Na platformie znajdziemy wiele interaktywnych ćwiczeń i funkcji – opracowane i wyjaśnione teksty 

dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych uczniów; ciekawe gry edukacyjne; 

testy wielokrotnego wyboru; ćwiczenia typu posłuchaj i powtórz; posłuchaj i wybierz, gry 

z wykorzystaniem słów i zdań; tworzenie list słów, ćwiczenia z pisania, itp.  

Nauczyciele mogą również wykorzystać miesięczne testy śledzące postępy w nauce. 

Wszystkie ćwiczenia są ograniczone czasowo co przydaje się uczniom w rozwiązywaniu ćwiczeń 

ograniczonych czasowo. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Interaktywny interfejs 

+ Łatwe w użyciu 

+ Szeroki wybór ćwiczeń 

- Niektóre funkcje są płatne 

 

Learn with Oliver jest atrakcyjna i interaktywna platformą. Korzystanie z niej jest proste zarówno dla 

uczniów jak i nauczycieli. Narzędzie to jest bardzo przydatne dla nauczycieli, ponieważ mogą 

bezpośrednio wykorzystać niektóre z ćwiczeń i testów ze swoimi uczniami. 

 

 

 

 

https://www.learnwitholiver.com/
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Nr. 12 

Nazwa narzędzia English page 

Link http://www.englishpage.com 

Język docelowy/s Język angielski 

Grupa docelowa Wszyscy uczący się 

Poziom A1-C2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo          Rozumienie ze słuchu 

Gramatyka            Rozumienie tekstów  

Pisanie                 Mówienie i fonetyka 

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer         Głośniki           Połączenie internetowe 

Drukarka 

 

The English page jest naprawdę bogatym i przydatnym narzędziem online dla nauczycieli i uczniów. 

Oferuje darmowe lekcje języka angielskiego online, tutoriale oraz pomoce dla nauczycieli obejmujące 

setki interaktywnych ćwiczeń.  

Na platformie znajduje się wiele tutoriali z gramatyki (zarówno ogólnych jak i szczegółowych). Do 

każdej lekcji dołączone są ćwiczenia, z podziałem na tematy. Ćwiczenia mogą być wykorzystane 

bezpośrednio na zajęciach. Tutoriale mogą pomóc nauczycielom podczas przygotowywania zajęć. 

Szczegółowe polecenia i poprawne odpowiedzi do wszystkich ćwiczeń są również dostępne. 

Na Englishpage.com znajduje się kolekcja materiałów audio (Listening Lounge), która pomaga 

zaawansowanym uczniom uczyć się języka online. Materiały obejmują darmowe wiadomości online, 

muzykę, filmy czy radio. Wszystkie z nich mogą być wykorzystane w klasie lub do samodzielnej 

nauki. 

The English Reading Room jest jedną z najciekawszych elementów tej platformy. Ogromna baza 

danych z linkami do gazet, książek, materiałów źródłowych (słowniki online, encyklopedie i inne 

materiały edukacyjne); biblioteki online z książkami, tekstami, cytatami i wiele innych ciekawych 

materiałów. Jest to doskonałe źródło do wykorzystania podczas nauczania rozumienia tekstów. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Proste w użyciu 

+ Dobre ćwiczenia 

+ Przydatne linki 

+ Dobrze i zrozumiale wyjaśniona gramatyka 

N/A 

 

 Bardzo przydatna platforma zawierająca wiele ciekawych źródeł. Dobra dla nauczycieli i uczniów.  

 

 

 

 

 

http://www.englishpage.com/
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Nr. 13 

Nazwa narzędzia English exams 

Link http://www.examenglish.com/ 

 

Język docelowy Język angielski 

Grupa docelowa Zaawansowani uczniowie chcący przystąpić do egzaminu 

Poziom C1-C2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo              Rozumienie ze słuchu 

Gramatyka               Rozumienie tekstów  

Pisanie                     Mówienie i fonetyka 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

W zależności od potrzeb uczniów 

Przynajmniej 02:00:00 (zgodnie z wymogami egzaminów) 

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer       Głośniki              Połączenie internetowe  

Drukarka 

 

Ta strona skierowana jest do ludzi przygotowujących się do egzaminów. Platforma zawiera darmowe 

testy online przygotowujące do ważnych międzynarodowych egzaminów: IELTS, TOEFL i TOEIC, 

oraz egzaminów Cambridge takich jak (CAE), (FCE), (KET), (PET). 

Platforma przydaje się więc nauczycielom przygotowującym swoich uczniów do wspomnianych 

powyżej egzaminów. Znajdują się tam darmowe testy do każdego z egzaminów wraz z instrukcjami 

dla nauczycieli i wskazówkami dla uczniów jak również praktyczne informacje dotyczące każdego 

z testów (jak wygląda, jak jest oceniany, ile kosztuje, dla kogo jest skierowany, kiedy i gdzie można 

przystąpić, itp.)   

Dla każdego z egzaminów znajdziemy sekcje zawierające ćwiczenia i przykłady w zakresie czytania, 

słuchania, mówienia, listę słów i zwrotów, zagadnienia gramatyczne, artykuły i książki oraz inne 

użyteczne materiały. 

Ćwiczenia obejmujące słownictwo podzielone są z uwzględnieniem tematów i poziomu. Ćwiczenia 

gramatyczne podzielone są z uwzględnieniem skali CEF. Dostępna jest również tabelka pokazująca 

zagadnienia dla każdego z poziomów CEF.  

Wady i zalety: 

+ - 

+ Porównanie różnych egzaminów (zgodnie z 

CEF) 

+ Darmowe testy poziomujące z języka 

angielskiego 

+ Szczegółowe informacje o każdym z testów 

- Niektóre elementy są płatne 

 

 

Platforma jest dobrze rozwinięta i poza przykładowymi testami zawiera przydatne informację o 

każdym z egzaminów. Wiele materiałów może zostać użytych bezpośrednio podczas zajęć. 

 

 

 

http://www.examenglish.com/
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Nr. 14 

Nazwa narzędzia Business spanish 

Link http://www.businessspanish.com/ 

Język docelowy Język hiszpański 

Grupa docelowa Średniozaawansowani 

Poziom A-B 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Gramatyka  

Pisanie 

Mówienie + fonetyka 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

Pomiędzy 00:15:00 a 01:00:00+ 

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer         Głośniki         Połączenie internetowe 

Drukarka (opcjonalnie) 

 

Business Spanish jest platformą ćwiczącą umiejętności mówienia i pisania w języku hiszpańskim, 

poprzez słuchanie i powtarzanie przykładów i uproszczone zasady gramatyczne. Wszystkie lekcje 

i każdy temat zawierają słownictwo z nagraniami audio, z podziałem na rozdziały. Strona zawiera 

ponad 100 różnych tematów z zakresu biznesu  kultury krajów hispanojęzycznych. 

Sekcja gramatyczna obejmuje materiały do poziomów A1 i A2. Po każdej lekcji są ćwiczenia. System 

zaznacza błędną odpowiedź, ale nie poprawia jej od razu – oferuje podpowiedzi, dając możliwość 

poprawy odpowiedzi. Niektóre z ćwiczeń zawierają nagrania poprawnych odpowiedzi.  

Słownictwo podzielone jest na tematy. Każdy z tematów zawiera od 35 do 150 powiązanych słów. 

Każde ze słów jest przetłumaczone na język angielski i jest nagrane przez native speakera. Może być 

wykorzystane na zajęciach lub indywidualnie do ćwiczenia wymowy. Inne propozycje ćwiczeń to 

pomieszanie słów z różnych kategorii a następnie ich pogrupowanie.  

Wady i zalety: 

+ - 

+ Szczegółowe instrukcje 

+ Nagrania audio 

+ Przykładowe dialogi 

+ Odmiana czasowników online 

+ “Wiadomości kulturowe” – specyfika krajów 

hispanojęzycznych  

+ Przydatne linki   

N/a 

 

Bardzo przydatne narzędzie, ponieważ poza kursem językowym oferuje słownictwo biznesowe 

i dialogi. Jest to strona na której znajdziemy ponad 100 tematów związanych z biznesem, wiadomości 

kulturowe i etykietę biznesową krajów hispanojęzycznych. 

 

 

 

http://www.businessspanish.com/
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Nr. 15 

Nazwa narzędzia Daily French pod 

Link http://www.dailyfrenchpod.com/ 

Język docelowy Język francuski 

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom A1-C2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Gramatyka 

Rozumienie ze słuchu 

Mówienie i fonetyka 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

4-5 minut każde 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

4-5 minut każde 

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer        Głośniki          Połączenie internetowe 

 

Daily French pod jest platformą oferującą codzienne podcasty do nauki języka francuskiego. Wiele 

podcastów zapoznaje nas z żywym językiem francuskim. Każda z lekcji prezentuje prosta sytuację 

z życia codziennego. Pozostałe tematy obejmują: ekonomię; historię; politykę; sport; muzykę; sztukę; 

przyrodę; społeczeństwo; zdrowie; technologię; życie codzienne; kuchnię i wiele innych.  

Podcasty można wykorzystać w klasie a następnie w domu do ćwiczenia przerobionego materiału. 

Znajdziemy tam ponad 2000 podcastów na różne tematy i dla różnych poziomów – początkujący; 

średniozaawansowany i zaawansowany.  

Wady i zalety: 

+ - 

+ Szeroki wybór podcastów  

+ Podcasty są darmowe i można je pobrać 

+ Każdy z podcastów oznaczony jest poziomem 

zaawansowania – poczatkujący; 

średniozaawansowany i zaawansowany  

- Wszystko poza podcastami jest płatne  

 

 

Podcasty są niezwykle przydatne w uczeniu się i nauczaniu języków. Ogromna baza podcastów 

dostępna na tej platformie może się przydać zarówno uczniom jak i nauczycielom.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dailyfrenchpod.com/


     “THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS”  

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

 

29 

Nr. 16 

Nazwa narzędzia Conjugation 

Link http://conjugation.io/  

Język docelowy Język angielski, hiszpański, niemiecki, francuski i włoski 

 

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom Wszystkie poziomy 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo  

Gramatyka 

Słuchanie 

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer 

 

Jest to interaktywna platforma online umożliwiająca odmianę czasowników w wielu językach. 

Platforma przydaje się podczas nauczania różnych czasów, odmiany czasowników regularnych 

i nieregularnych.  

Jest możliwość przećwiczenia każdego z czasowników. Funkcja ta może zostać użyta podczas zajęć 

pod nadzorem nauczyciela lub do nauki indywidualnej w domu. System natychmiast sprawdza 

ćwiczenie podając wynik i poprawiając nieprawidłowe odpowiedzi. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Platforma dostępna jest w językach: 

hiszpańskim; włoskim; francuskim i niemieckim 

+ Ponad 35,000 odmian czasowników w 

językach angielskim, francuskim, włoskim i 

niemieckim   

+ Testy i ćwiczenia umożliwiające praktykę 

N/A 

 

 

Nie jest standardowe narzędzie do nauki i nauczania, ale jest bardzo przydatne. Może być użyte przez 

nauczycieli i uczniów na wszystkich etapach nauki.  

 

Nr. 17 

Nazwa narzędzia TOEFL Practice 

Link http://i-courses.org/  

Język docelowy Język angielski 

Grupa docelowa Uczniowie przygotowujący się do testu TOEFL  

Poziom C1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo              Rozumienie ze słuchu 

Gramatyka               Rozumienie tekstów  

Pisanie                     Mówienie i fonetyka 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

W zależności od potrzeb uczniów 

Przynajmniej 02:00:00 (zgodnie z wymaganiami egzaminów) 

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer (dla nauczyciela i dla każdego z uczniów)          

Głośniki                  Połączenie internetowe 

Drukarka (opcjonalnie) 

http://conjugation.io/
http://i-courses.org/
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Platforma online oferująca materiały i przygotowująca do testu TOEFL. Testy te są płatne, ale 

platforma oferuje nam darmowe materiały – przykładowe testy TOEFL; ważne wskazówki i strategie 

pomocne w nauce i co ważne w zdaniu egzaminów TOEFL. 

Wskazówki i strategie dzielą się na 5 części – wskazówki ogólne; dotyczące słuchania, czytania, 

mówienia i pisania. Ta część przetłumaczona jest na języki hiszpański, rosyjski, koreański, turecki 

i bułgarski. Wskazówki i porady dostępne są w formacie PDF, gotowe do wydruku.  

Learning center oferuje materiały  przydatne osobom przystępującym do egzaminu TOEFL – strategie 

podejścia do egzaminu, efektywne tworzenie notatek, spójniki, prace pisemne, itp.  

Materiały wideo są bardzo interaktywne i kształcące, mogą być wykorzystane zarówno w klasie jak 

i w domu.  

Nauczyciele mogą rozdać materiały bezpośrednio uczniom i omówić je wspólnie podczas zajęć, lub 

dodać/usunąć informacje wedle uznania.  

Wady i zalety: 

+ - 

+ Proste w użyciu 

+ Przydatne porady i wskazówki 

- Testy są płatne 

 

 

Nauczyciele mogą wykorzystać darmowe zasoby prezentując uczniom praktyczne aspekty egzaminu. 

Dobra znajomość języka angielskiego jest tak samo ważna jak praktyczne przygotowanie do 

egzaminów takich jak TOEFL.  
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Nr. 18 

Nazwa narzędzia Thesaurus 

Link http://www.thesaurus.com/  

Język docelowy Język angielski 

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom A1-C2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.)  

Słownictwo 

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer (dla nauczyciele i każdego z uczniów)           

Połączenie internetowe 

 

Hostem dla tego narzędzia jest Dictionary.com – wiodący słownik internetowy. Na stronie tej 

znajdziemy miliony definicji, pisownię, wymowę, przykładowe zdania i genezę słów. Dictionary.com 

oferuje również tłumaczenia, słowo dnia, krzyżówki oraz całe mnóstwo materiałów edukacyjnych, 

przydatnych uczniom na każdym poziomie zaawansowania.  

Thesaurus.com jest największym internetowym słownikiem synonimów i antonimów. Słownik ten 

zawiera ponad 550,000 synonimów i zestaw narzędzi ułatwiających proces pisania. Thesaurus.com ze 

swoja bazą danych, złożonością i oferowanymi filtrami, wprowadza pierwszą istotną aktualizację 

słownika synonimów od ponad 160 lat, pomagając każdemu szybko odnaleźć najlepsze słowo.   

Na platformie znajdziemy interaktywne ćwiczenia takie jak “Słowo dnia”, “Słowo dnia-quiz”, “Fakt 

dnia”, “Codzienna krzyżówka” oraz wiele innych gier, które można wykorzystać podczas zajęć. 

Artykuły dotyczące „często mylonych słów” można wykorzystać podczas tworzenia testów.   

Dowiedziono, że uczniowie lepiej zapamiętują nowe słownictwo, jeśli jest przedstawione na zasadzie 

synonimów i antonimów a nie prostego tłumaczenia. Narzędzie to pozwala nauczycielom wykorzystać 

ta technikę i uniknąć tłumaczenia słów.  

Wady i zalety: 

+ - 

+ Największa baza danych  

+ Interaktywne gry słowne 

+ Ciekawe artykuły dotyczące edukacji 

+ Lista synonimów i antonimów 

N/A 

 

Nie jest to standardowe narzędzie, ale może być wykorzystane na różne sposoby, w zależności od 

kreatywności nauczyciela i potrzeb uczniów.   

http://www.thesaurus.com/
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 Nr. 19 

Nazwa narzędzia Splendid speaking 

Link http://splendidspeaking.podomatic.com/  

Język docelowy Język angielski 

Grupa docelowa Zaawansowani uczniowie – przygotowujący się do IELTS  

Poziom C1-C2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Rozumienie ze słuchu 

Mówienie + fonetyka 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss 

85 podcastów – pomiędzy 6 i 16 minut każdy 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

Pomiędzy 6 a 16 minut każdy 

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer         Głośniki            Połączenie internetowe  

 

Splendid Speaking wspiera osoby uczące się języka angielskiego na zaawansowanym poziomie, którzy 

chcą rozwinąć swoje umiejętności mówienia i strategie komunikacji. W każdym podcaście znajdziemy 

nagrania w języku angielskim, osób nie będących native speakerami, zawierające krótkie wypowiedzi 

lub dialogi. Każde z tych nagrań jest oceniane przez eksperta. Osoby przygotowujące się do testów 

IELTS, TOEFL, TOEIC, Cambridge CAE, CPE lub BEC skorzystają z tych nagrań przygotowując się 

do egzaminu z mówienia. Niektóre z tematów podcastów obejmują “Krótkie rozmowy”, “opowiadanie 

anegdot”, “spontaniczne rozmowy”, “dyskusje”, “odpowiadanie na pytania” i wiele innych.  

Narzędzie to może być wykorzystane przez nauczyciela podczas zajęć przygotowujących uczniów do 

części sprawdzającej mówienie na egzaminie IELTS. Nauczyciel może zaprezentować nagrania w 

klasie a następnie omówić je z uczniami. Narzędzie to może być również wykorzystane przez uczniów 

do samodzielnej nauki. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Transkrypcje wszystkich podcastów dostępne 

na stronie (splendidspeaking.com) 

+ Podcasty można pobierać  

- Strona jest mało interaktywna 

- Trudna nawigacja po stronie 

- Utrudnione wyszukiwanie materiałów 

 

Narzędzie bardzo przydatne zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.  

 

  

http://splendidspeaking.podomatic.com/
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Nr. 20 

Nazwa narzędzia Spanish learning resourses  

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

Język docelowy Języki: hiszpański, arabski, włoski, niemiecki, francuski, 

portugalski, polski   

 

Grupa docelowa Nauczyciele języków / dorośli uczniowie 

Poziom A1 – słownictwo A2 – gramatyka  

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Gramatyka 

Mówienie + fonetyka 

Rozumienie tekstów 

Materiały dodatkowe Materiały dodatkowe opisane w konspektach lekcji  

 

Lekcje są podzielone na części i zawierają listy słów, zagadnienia gramatyczne, konspekty lekcji, 

interaktywne ćwiczenia i kwizy, przydatne linki do stron zawierających interaktywne ćwiczenia 

i kwizy, linki do stron zawierających gry językowe i słowniki online; artykuły związane z językiem, 

historią i kultura danego kraju, słowa i zwroty przydatne w codziennej komunikacji. Niektóre z lekcji 

zawierają wskazówki dotyczące wymowy.  

Inne przydatne linki obejmują popularne radiostacje i stacje telewizyjne, gdzie uczący mogą zapoznać 

się z żywym językiem.  

Konspekty zajęć pomagają nauczycielom w odkrywaniu nowych i innowacyjnych metod nauczania. 

Pokazują nauczycielom jak przedstawić dany materiał w sposób ciekawy i niestandardowy. Konspekty 

zawierają również karty pracy z ćwiczeniami i kwizami. Do każdej karty dołączony jest klucz 

z odpowiedziami. Konspekty podzielone są na różne części – cele lekcji; rezultaty; wykorzystane 

materiały, przykładowe ćwiczenia i metody oceny.   

Wady i zalety: 

+ - 

+ Słowom towarzysza nagrania audio co 

pozwala uczniom na ćwiczenie wymowy w 

domu.  

- Mało tematów obejmujących słownictwo z 

zakresu – pogoda; zakupy; poznawanie ludzi; 

zamawianie jedzenia czy wskazywanie drogi.  

 

Narzędzie to interaktywne lekcje języka skupiające się na podstawowych elementach języka obcego w 

sposób pozwalający poczatkującym uczniom szybko przyswoić wiedzę już po kilku lekcjach. Narzędzi 

eto morze być wykorzystane przez nauczycieli do przygotowania lekcji oraz przez uczniów do 

samodzielnej nauki. 

 

 

 

 

 

http://www.pimsleurapproach.com/resources/spanish/
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Nr. 21 

Nazwa narzędzia Unsere Straße – Morgens im Bad 

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

=1&mode=Day  

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom B1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo  

Rozumienie ze słuchu 

Rozumienie tekstów 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

00:3:33 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

45 min. - 60 min. (wliczając czas na dialogi i dyskusję) 

Materiały dodatkowe Dodatkowe materiały zawierające zwroty przydatne w 

dyskusji  

 

“Unsere Straße” jest kursem języka niemieckiego online opracowanym przez Goethe Institut. Kurs 

składa się z 8 krótkich materiałów wideo, prezentujących sytuacje codzienne. Każdy z filmów 

przedstawia kompletną historię od początku do końca, w związku z tym nauczyciele mogą 

wykorzystać jeden odcinek lub całą serię. 

Dla każdego z odcinka dołączone są ćwiczenia sprawdzające rozumienie ze słuchu i pomagające 

przyswoić nowe słownictwo. Pierwszy odcinek zatytułowany  “Morgens im Bad” opowiada 

o młodych ludziach wynajmujących razem mieszkanie. 

Aby zrozumieć dialogi uczeń powinien znać czasy gramatyczne teraźniejsze i przeszłe, strukturę zdań 

głównych i podrzędnych, szczególnie zdania podrzędne z weil.  

Odcinek ten może stanowić materiał wyjściowy do opracowania wielu lekcji koncentrujących się 

wokół konfliktów rodzinnych, wyrażania opinii czy szukania rozwiązań problemów. Przed 

rozpoczęciem ćwiczeń, uczniowie powinni obejrzeć materiał wideo. Nauczyciel może poprosić ich 

o przygotowanie listy argumentów przedstawionych przez postaci lub słowa, zwroty przydatne przy 

wyrażaniu opinii.  

Ćwiczenia do materiału wideo wymagają od ucznia przeczytania tekstu i odpowiedzi na pytania 

wielokrotnego wyboru. Z tego względu ważne jest aby każdy z uczniów miał indywidualny dostęp do 

komputera.  

Wady i zalety: 

+ - 

+ Aktorzy mówią bardzo wyraźnie i powoli, używając standardowego dialektu    

+ Do każdego obrazu dodane są obrazy 

+ Filmy są krótkie 

N/a 

 

Materiał prezentuje temat znany większości uczniów. Może być wykorzystany w klasie jak również do 

samodzielnej nauki. Ze względu na obrazy towarzyszące nagraniom, narzędzie to może być pomocne 

uczniom mającym problemy z rozumieniem ze słuchu.  

http://www.goethe.de/lrn/pro/str/index.html?module=0&game=1&mode=Day
http://www.goethe.de/lrn/pro/str/index.html?module=0&game=1&mode=Day
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Nr. 22 

Nazwa narzędzia Deutsch am Arbeitsplatz - Deutsch für soziale Berufe 

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

Grupa docelowa Dorośli uczniowie pracujący w sektorze opieki  

Poziom A2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Gramatyka  

Rozumienie tekstów 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

~ 20 min.  

Materiały dodatkowe Słownik lub dostęp do słowników online zalecane  

 

“Deutsch am Arbeitsplatz” (Język niemiecki w pracy) jest kursem online języka niemieckiego 

zawodowego opracowanym przez Goethe Institut. Zawiera wywiady, teksty, filmy i ćwiczenia 

dotyczące pracy w Niemczech. Wszystkie kursy z tej serii oferują ćwiczenia dla uczniów na poziomie 

A1 do B2. 

Kurs “Deutsch für soziale Berufe” zawiera tekst prezentujący nowe słownictwo dotyczące tematu 

opieki nad osobami dorosłymi. Zbiór ćwiczeń obejmuje rozumienie tekstów oraz dwa ćwiczenia 

pomagające w przećwiczeniu i utrwaleniu poznanego słownictwa oraz dwa ćwiczenia na przyimki 

i pytania pośrednie.  

Aby uzupełnić dwa ostatnie ćwiczenia, uczniowie powinni zapoznać się z przyimkami i pytaniami 

pośrednimi, ponieważ nie ma tam informacji na te tematy. 

Kurs wprowadza słownictwo pomocne osobom zajmującym się opieką nad osobami dorosłymi, 

obejmujące zarówno codzienne obowiązki jak i samo przygotowanie się do pracy w tym charakterze. 

Kurs może być wykorzystany na etapie nauczania słownictwa związanego z opisem pracy 

i obowiązkami. Uczniowie mogą robić ćwiczenia jedno po drugim lub zrobić tylko pierwsze cztery 

koncentrując się na słownictwie i rozumieniu tekstów.  

Kurs ten może posłużyć również do nauki słownictwa związanego z obowiązkami na tym stanowisku. 

Ćwiczenia można wykonać w klasie (uczniowie powinni mieć dostęp do komputerów i słowników 

online) lub jako pracę domową. 

Wady i zalety: 

 + - 

+ Słownictwo związane z pracą w konkretnej 

branży 

+ Ostatnie dwa rozdziały pozwalają 

przećwiczyć często popełniane błędy 

gramatyczne w języku niemieckim.  

- Wyłącznie w języku niemieckim 

- Brak wyjaśnień nowych słów 

 

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa/brf/dis/sb0/sb1.html
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Kurs prezentuje słownictwo zawodowe i może być bardzo przydatny dla osób dorosłych, chcących 

podjąć zatrudnienie w tym sektorze. Ćwiczenia mogą być wykorzystane w klasie lub do samodzielnej 

nauki.  

Nr. 23 

Nazwa narzędzia Jojo sucht das Glück 

Link http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/telenovela/s-13121  

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom B1/B2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo  

Gramatyka  

Mówienie i wymowa  

Rozumienie tekstów 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

00:03:19 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

~ 45 min.  

 

 “Jojo sucht das Glück” jest telenowelą dla uczących się języka niemieckiego stworzona przez 

Deutsche Welle. Każdy sezon składa się z 33 odcinków. W sumie seria obejmuje trzy sezony. Główny 

charakter Jojo, prowadzi widza przez wszystkie odcinki, wprowadzając różne zagadnienia 

gramatyczne. Odcinki można oglądać po kolei lub niezależnie. 

Na stronie znajdziemy ćwiczenia, skrypt, słownik oraz przydatne linki. Nauczyciele mogą również 

pobrać przewodnik  zawierający dodatkowe pomysły dotyczące wykorzystania poszczególnych 

odcinków w klasie. Natomiast uczniowie mogą pobrać książkę ćwiczeń zawierającą dodatkowe 

zadania na utrwalenie słownictwa oraz ćwiczenia ze słuchu. 

Pierwszy odcinek “Die Ankunft” można wykorzystać w klasie do omówienia pojęcia “szczęścia”, co 

to oznacza dla każdego z nas i co oznacza dla Jojo. Uczniowie mogą również opisać pierwsze 

wrażenia Jojo po przybyciu do Niemiec i porównać je ze swoimi doświadczeniami. 

Odcinek ten może być uzupełniony o ćwiczenia dostępne na stronie. Ćwiczenia można również 

wykorzystać jako pracę domową jeśli uczniowie mają dostęp do Internetu. Podręcznik nauczyciela 

również zawiera ćwiczenia dla uczniów do wykorzystania w klasie. 

 Wady i zalety: 

+ - 

+ Krótkie filmiki – z żywym językiem 

niemieckim. 

+ Napisy i obrazki ułatwiające ćwiczenia na 

rozumienie ze słuchu  

+ Szeroki wybór materiałów 

+ Wskazówki dla nauczycieli 

+ Proste w użyciu 

N/a 

  

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/telenovela/s-13121
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Materiały przedstawiają młodych ludzi z różnych kultur i tematy istotne dla tej grupy wiekowej. Na 

stronie znajduje się również dużo materiałów dla nauczycieli i dla uczniów. Materiał może być 

wykorzystany w części lub w całości, w klasie lub jako praca domowa. 

  

 

Nr. 24 

Nazwa narzędzia DW.DE interactive German Course 

Link http://deutschkurse.dw.com/KursPlattform/WebObjects/KursP

lattform.woa/wo/2.1  

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom A1, A2, B1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Gramatyka  

Rozumienie ze słuchu  

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

Każdy film trwa od 1 do 2 minut.  

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

~ 30 minut dla pierwszej części 

 

Narzędzie to jest interaktywnym kursem języka niemieckiego opracowanym przez  Deutsche Welle. 

Kurs obejmuje poziomy od A1 do B1. Poziomy podzielone są dodatkowo na  dwa podpoziomy (np. 

A1.1 i A1.2), które składają się z pięciu unitów zawierających różne ćwiczenia. Przed rozpoczęciem 

unitu, uczniowie zapoznają się z jego celami i tematyką. Rozdziały składają się z krótkich filmów 

nagrań audio, ćwiczeń na rozumienie ze słuchu, ćwiczeń z gramatyki i słownictwa. Z funkcji 

językowych znajdziemy tam np. wyrażanie opinii. 

Rozdział 10 koncentruje się wokół tematu podróży. Przeznaczony jest dla uczniów na poziomie A1.2, 

składa się z 5 części podzielonych na mniejsze sekcje. Pierwsza sekcja dotyczy środków transportu 

i rzeczy, które należy spakować wyruszając w podróż i można ja wykorzystać do omówienia 

preferencji dotyczących podróży oraz ciekawych miejsc.  

Źródło to może być wykorzystane podczas omawiania tematu podróży lub jako ćwiczenia dodatkowe 

do materiału omawianego w podręczniku. Nauczyciele mogą wykorzystać tylko pierwszą część 

rozdziału lub poprosić uczniów o przerobienie całego unitu. Jeśli uczniowie przerobią cały rozdział 

można poprosić ich o przygotowanie planu podróży po ich kraju, lub po Niemczech.  

Wady i zalety: 

+ - 

+ Zróżnicowany materiał pozwalający na 

przećwiczenie nowego słownictwa i gramatyki  

+ Sekcja zawierająca przydatne słowa do każdego 

z ćwiczeń 

+ Słowniczek do każdego z rozdziałów 

+ Przewodnik po gramatyce 

+ Funkcja pomocy z poleceniami do każdego z 

- Uczniowie słabo posługujący się 

komputerem mogą mieć problem z 

poruszaniem się po platformie  

- Nagrania są zbyt szybkie dla 

poczatkujących 

- Nie do końca odpowiednie dla uczniów 

mających problem z rozumieniem ze 

http://deutschkurse.dw.com/KursPlattform/WebObjects/KursPlattform.woa/wo/2.1
http://deutschkurse.dw.com/KursPlattform/WebObjects/KursPlattform.woa/wo/2.1
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ćwiczeń  

+ Tłumaczenie słówek 

+Bardzo czyste i wyraźne nagrania 

słuchu. 

 

Narzędzie to oferuje szeroki wybór materiałów i tematów. Nauczyciele mogą wykorzystać część 

materiałów w klasie. W związku z poziomem trudności materiału wykorzystanie go jako uzupełnienia 

podręcznika może być skomplikowane. Niemniej jednak, tematy tu przedstawione pokazują sytuacje z 

życia codziennego w Niemczech i mogą być wykorzystane do samodzielnego uczenia się lub jako 

praca domowa, pod warunkiem, że uczniowie posiadają dostęp do Internetu. 

Nr. 25 

Nazwa narzędzia Audiotrainer (unit 41: Where is…? – Orientierung) 

Link http://www.dw.com/de/lektion-41-where-is-orientierung/a-

4244934  

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie  

Poziom A1, A2  

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo                         Gramatyka  

Rozumienie ze słuchu        Mówienie i wymowa  

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

Pomiędzy  2 a 5 minut; rozdział 41 trwa 04:07 min.  

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

~ 10 – 15 minut na każde z ćwiczeń, około 45 – 90 minut, przy 

wykorzystaniu materiału jako rozgrzewki podczas lekcji 

dotyczącej podawania kierunków. 

Materiały dodatkowe zalecane: mapy, dodatkowe ćwiczenia na pytanie o drogę i 

wskazywanie drogi.  

 

Audiotrainer jest internetowym kursem języka niemieckiego opracowanym przez Deutsche Welle we 

współpracy z Goethe-Verlag. Kurs składa się ze 100 rozdziałów i uczy podstaw gramatyki 

i słownictwa przydatnego w sytuacjach codziennych. Kurs obejmuje 20 tematów, po 5 rozdziałów do 

każdego. Każdy z rozdziałów prezentuje przydatne słowa i zwroty. Każdy z rozdziałów można pobrać 

w formacie MP3. Znajdziemy tam ćwiczenia typu fill-in the gap, które uczniowie mogą wypełnić 

z użyciem nagrania audio, dostępne również do pobrania w formacie PDF.   

Rozdział 41 (“Gdzie jest…? – Orientierung”) jest pierwszym z pięciu rozdziałów skupiających się na 

czynnościach wykonywanych w wolnym czasie. W rozdziale znajdziemy pytania  pomocne, kiedy 

chcemy zapytać o drogę lub o informacje w biurze turystycznym. Aby przerobić ten rozdział, 

uczniowie powinni znać pytania wh…? i kolejność słów w zdaniach pytających.  

Rozdział ten pozwala na przećwiczenie pytań otwartych i wskazywania drogi. W związku z tym 

rozdział ten może zostać wykorzystany w nauczaniu orientacji w mieście. Po wysłuchaniu nagrania, 

nauczyciele mogą wprowadzić zwroty wykorzystywane we wskazywaniu drogi. Aby przećwiczyć te 

słowa, zwroty, uczniowie mogą napisać przykładowe dialogi, w sytuacji kiedy pytamy kogoś o drogę. 

Aby ćwiczenie było jeszcze bardziej praktyczne można wykorzystać mapę jakiegoś miasta. Rozdział 

ten może być również wykorzystany jako praca domowa. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Słownictwo przydatne w codziennych - Nagrania nie maja przerw 

http://www.dw.com/de/lektion-41-where-is-orientierung/a-4244934
http://www.dw.com/de/lektion-41-where-is-orientierung/a-4244934
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sytuacjach 

+ Wyraźne i wolne nagrania – łatwe do 

zrozumienia dla poczatkujących uczniów 

+ Nagrania i ćwiczenia zawierają tłumaczenie 

każdego słowa i zdania na język angielski. 

umożliwiających powtarzanie zdań.  

- Odpowiednie dla uczniów posiadających 

podstawową znajomość języka 

angielskiego  

- Tylko jedno ćwiczenie do rozdziału  

 

 

Kurs zawiera zwroty przydatne w codziennych sytuacjach. Ćwiczenia można pobrać w formacie PDF, 

więc nauczyciele je wydrukować i rozdać uczniom w klasie. Rozdział nie oferuje niestety żadnych 

wyjaśnień z gramatyki. Ćwiczenia koncentrują się na tłumaczeniu zwrotów/zdań z języka angielskiego 

na niemiecki. Z tego względu nie nadaje się dla uczniów nie znających języka angielskiego. 

 

Nr. 26 

Nazwa narzędzia Deutsch - warum nicht? 

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

nicht/s-2163  

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom A1, A2, B1  

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo  

Gramatyka  

Rozumienie ze słuchu  

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

Czas trwania całego nagrania łącznie z poleceniem: 00:14:15; 

czas trwania samego dialogu: 00:01:20  

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

~ 45 min (przy wykorzystaniu dołączonych ćwiczeń) 

Materiały dodatkowe wymagane: wydruki dokumentów w PDF, zawierających 

ćwiczenia; zalecane: dodatkowy papier dla uczniów do 

zapisania dialogów.   

 

“Deutsch – warum nicht?” jest kursem audio języka niemieckiego obejmującym poziomy A1 – B1, 

opracowanym przez Deutsche Welle we współpracy z Goethe Institute. Cały kurs składa się z czterech 

części po 26 odcinków każda.  

Każdy odcinek zawiera dialog wprowadzający nowe słownictwo i gramatykę, możliwe do pobrania 

oraz ćwiczenia gramatyczne i listę słów. 

Nauczyciele i zainteresowani uczniowie mogą również pobrać klucz z odpowiedziami, tłumaczenia 

dialogów, listę słów i książkę nauczyciela. 

Kurs jest w dwóch językach (język angielski/niemiecki). Seria ta przedstawia historię Andreasa, który 

pracuje w hotelu jako recepcjonista. W związku że jest to jedna historia, należy pamiętać 

o zachowaniu kolejności podczas oglądania odcinków, chociaż przed każdym nowym odcinkiem jest 

krótkie podsumowanie uprzednich wydarzeń. W pierwszej części, dialog jest często wstrzymywany 

i wyjaśniany. Pod koniec nagrania dialog prezentowany jest ponownie jako całość.  

Aby w pełni wykorzystać dialog, uczniowie powinni przerobić trzy pierwsze odcinki lub zapoznać się 

z odmiana czasownika sein. 

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-warum-nicht/s-2163
http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/deutsch-warum-nicht/s-2163
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Rozdział “Wer sind Sie bitte?” jest czwartym rozdziałem pierwszej serii. Wprowadza 2 osobę 

w liczbie pojedynczej i formę grzecznościową czasownika sein – Sie, kolejność słów w pytaniach 

otwartych, oraz sposoby zwracania się innych. 

Jeśli uczniowie znają język angielski, nauczyciele mogą wykorzystać całe nagranie. Ponieważ 

wyjaśnienia są bardzo jasne i szczegółowe, uczniowie mogą słuchać nagrań przed lekcją. Nauczyciel 

może wtedy zrobić małe powtórzenie wprowadzonych słówek i gramatyki i przejść do ćwiczeń. Po 

zrobieniu ćwiczeń, uczniowie mogą spróbować napisać podobne dialogi aby przećwiczyć sposoby 

zwracania się do innych. 

Nauczyciele mogą również wykorzystać tylko ostatnią część nagrania i zaprezentować sam dialog. 

W tym przypadku, nauczyciel powinien przedstawić nowe zagadnienia gramatyczne i słownictwo 

przed rozpoczęciem ćwiczeń.  

Po wprowadzeniu zagadnień z gramatyki, ćwiczenia można wykorzystać jako pracę domową.  

Wady i zalety: 

+ - 

+ Podstawowe zagadnienia gramatyczne 

+ Wyjaśnienia różnic pomiędzy formalnymi i 

nieformalnymi sposobami zwracania się do innych  

+ Wyjaśnienia są jasne i zrozumiałe  

+ Bardzo przydatne uczniom, którzy formy 

grzecznościowej Sie w swoim języku 

+ Odpowiednie jako praca domowa lub do 

samodzielnej nauki 

- Nie da się wykorzystać jeśli uczeń nie 

zna języka angielskiego  

 

Materiały dodatkowe wyglądają na nieco przestarzałe. Jakkolwiek nagrania mają dobrą jakość i dobrze 

się ich słucha. Nowe zagadnienia gramatyczne i słownictwo, wprowadzane są w prosty i zrozumiały 

sposób, choć aby je zrozumieć trzeba znać język angielski. W związku z tym, uczniowie nie znający 

języka angielskiego, nie będą w stanie wykorzystać tych materiałów. 

 

Nr. 27 

Nazwa narzędzia Radio D  

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

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie  

Poziom A1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo  

Gramatyka  

Rozumienie ze słuchu 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

Czas trwania całego nagrania wraz z wyjaśnieniami: 00:14:59; 

czas trwania dialogu: 00:02:59 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

~ 45 min.  

Materiały dodatkowe Wymagane: materiały do przedstawienia form czasowników 

modalnych i ich zastosowania.  

 

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/radio-d-teil-1/s-9604
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“Radio D” jest kursem audio języka niemieckiego, opracowanym przez Deutsche Welle we 

współpracy z Goethe Institut. Kurs naucza podstaw języka niemieckiego poprzez nagrania audio. Kurs 

składa się z dwóch części – część pierwsza (rozdziały 1 – 26) dla poziomu A1 i część druga (rozdziały 

27 – 52) dla poziomu A2. 

Nauczyciele i uczniowie mogą pobrać podręcznik do gramatyki czy dokument zawierający listę 

wszystkich słów użytych w danym rozdziale wraz z tłumaczeniami na język angielski. 

Do każdego odcinka dołączony jest zeszyt ćwiczeń z wyjaśnieniami zagadnień gramatycznych, 

ćwiczeniami do pobrania i skryptem do każdej lekcji. 

Kurs jest w dwóch językach (język angielski i niemiecki) a przedstawia historię dziennikarza o imieniu 

Phillip, które pracuje dla stacji radiowej. W związku że jest to jedna historia, należy pamiętać o 

zachowaniu kolejności podczas oglądania odcinków, chociaż przed każdym nowym odcinkiem jest 

krótkie podsumowanie uprzednich wydarzeń. W pierwszej części, dialog jest często wstrzymywany 

i wyjaśniany. Pod koniec nagrania dialog prezentowany jest ponownie jako całość. 

Aby dobrze zrozumieć dialogi, uczniowie powinni znać zagadnienie czasowników modalnych. 

W szczególności powinni znać czasownik möchten i formę Akkusativ. W odcinku 17 zaczyna się nowa 

historia, dlatego też zaczynając w tym punkcie nie jest konieczne oglądanie 16 poprzednich odcinków. 

W tym przypadku, nauczyciel powinien lepiej wprowadzić uczniów w temat, wyjaśniając kim jest 

główny charakter oraz pozostałe postaci. 

Rozdział 17 “Kornkreise” wprowadza czasownik modalny wollen.  

Jeśli uczniowie posługują się językiem angielskim, nauczyciel może wykorzystać całe nagranie. Jeśli 

nie, dialog jest powtórzony bez przerw pod koniec nagrania (zaczyna się 00:12:00). Po części w której 

mówi Compu zaleca się zatrzymanie nagrania i rozwiązanie pierwszego ćwiczenia, aby upewnić się że 

nagranie zostało zrozumiane.   

Po upewnieniu się że uczniowie zrozumieli, można odsłuchać drugiej części nagrania i uzupełnić 

drugie ćwiczenie. Ta scena wprowadza czasownik wollen. Następnie uczniowie mogą odsłuchać 

ostatniej części nagrania i zrobić 3 ćwiczenie aby sprawdzić zrozumienie nagrania. 

Następnie nauczyciel może poświęcić trochę czasu na rozmowę o UFO i rozwiązanie ćwiczenia 4 i 5, 

lub przejść do ćwiczenia 8 i 9 i przyjrzeć się bliżej formie wollen i pozycji czasownika w zdaniu.  

W dłuższej wersji nagrania znajdziemy również wyjaśnienie zagadnień gramatycznych, przydatne 

podczas wypełniania ćwiczenia 11 i 12. Jeśli nauczyciel nie wykorzysta całego nagrania można 

pominąć te ćwiczenia. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Prezentacja ważnych czasowników modalnych 

+ Ciekawe tematy będące  

+ Zrozumiałe wyjaśnienia 

 

- Cały kurs opiera się na języku angielskim 

- Może być wykorzystany przez uczniów 

na określonym poziomie znajomości 

języka angielskiego3 

                                                           
3 W grupach gdzie uczniowie nie znają angielskiego, nauczyciel wciąż może wykorzystać te ćwiczenia pomijając pierwsze 
12 minut nagrania. Wymaga to jednak większego zaangażowania ze strony nauczyciela w wyjaśnieniu gramatyki.   
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Gramatyka przedstawiona w tym temacie jest istotna dla uczniów. Nagrania są dobrej jakości. 

Gramatyka wyjaśniona jest w sposób zrozumiały, jednak wszystkie wyjaśnienia są w języku 

angielskim, a to sprawia że kurs ten nadaje się jedynie dla osób, które znają język angielski. Materiały 

te mogą być wykorzystane przez osoby nie znające angielskiego, wymaga to jednak dodatkowej 

pomocy ze strony nauczyciela. 

 

Nr. 28 

Nazwa narzędzia Deutsch im Alltag – Alltagsdeutsch (“Die Manns” – Eine 

Familiengeschichte) 

Link http://www.dw.com/de/die-manns-eine-familiengeschichte/l-

18857600  

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom C1/C2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo  

Rozumienie ze słuchu 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

00:13:20 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

~ 45 min.  

Materiały dodatkowe zalecane: słowniki oraz komputer z dostępem do Internetu  

 

 

“Deutsch im Alltag – Alltagsdeutsch” jest serią nagrań audio stworzoną przez  Deutsche Welle 

obejmującą różne tematy. Do każdego z epizodów dołączone są różne ćwiczenia na rozumienie ze 

słuchu. Każdy odcinek dostępny jest w formacie MP3 i jako skrypt. Ćwiczenia dostępne są online 

w formacie PDF.  

Odcinek “Die Manns – Eine Familiengeschichte” przedstawia sylwetkę Thomasa Manna – jednego 

z najbardziej znanych pisarzy niemieckich. Do nowszych odcinków, nauczyciele mogą pobrać klucz 

do ćwiczeń.  

Tekst przedstawia tego słynnego niemieckiego pisarza, którego prace są wciąż popularne tak 

w Niemczech jak i zagranicą. Z tego względu, niektórzy uczniowie mogli o nim słyszeć lub nawet 

czytać jego książki. Przed rozpoczęciem zajęć, ci z uczniów, którzy znają autora i jego dzieła mogą 

podzielić się swoją wiedzą z klasą. Jeśli żaden z uczniów nie słyszał o autorze, nauczyciel może 

również wykorzystać zdjęcie, aby wprowadzić uczniów w temat. 

Tekst może posłużyć jako element wyjściowy do dalszej pracy i lekcji o Thomasu Mannie lub do 

podobnych prezentacji o autorze czy jego dziełach, o innych autorach niemieckich lub z innych 

krajów.   

Zaleca się wykorzystanie nagranego tekstu w klasie ponieważ przedstawia on części wywiadu a przez 

to umożliwia uczniom wysłuchanie dwóch różnych osób mówiących w języku niemieckim. 

http://www.dw.com/de/die-manns-eine-familiengeschichte/l-18857600
http://www.dw.com/de/die-manns-eine-familiengeschichte/l-18857600
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Po wysłuchaniu tekstu, możemy wykorzystać trzy ćwiczenia pozwalające sprawdzić rozumienie ze 

słuchu oraz przećwiczyć poznane słowa i zwroty.  

Dla tych którzy chcą lepiej omówić ten temat, na stronie znajdują się pytania na które uczniowie mogą 

poszukać odpowiedzi. Nauczyciel może podzielić klasę na mniejsze grupy lub pozwolić uczniom 

pracować indywidualnie. Można to również wykorzystać jako pracę domową jeśli wszyscy uczniowie 

mają dostęp do Internetu. Uczniowie mogą zaprezentować wyniki swoich poszukiwań w klasie lub 

napisać o tym wypracowanie.  

Nagranie może również stanowić punkt wyjścia do opracowanie dłuższego kursu. Uczniowie mogą na 

przykład przedstawić dzieła Thomasa Manna lub sylwetki innych pisarzy. W ten sposób temat można 

rozłożyć na kilka lekcji.  

Wady i zalety: 

+ - 

+ Przykłady żywego języka niemieckiego 

+ Skrypt i pytania sprawdzające rozumienie ze 

słuchu 

+ Wskazówki dla nauczycieli dotyczące 

możliwości wykorzystania tekstów.  

- Nagrania są bardzo długie i odpowiednie 

tylko dla zaawansowanych uczniów. 

- Brak wyjaśnień słownictwa 

 

Tekst przedstawia temat oferujący dużo możliwości nauczycielom odnośnie dostosowania materiałów 

do charakterystyki i potrzeb grupy. 

Nr. 29 

Nazwa narzędzia Sprachbar („Fasching ist kein Karneval – eine kleine 

Narrenkunde“) 

Link http://www.dw.com/de/fasching-ist-kein-karneval-eine-

kleine-narrenkunde/a-18843811  

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie  

Poziom C1/C2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Gramatyka  

Rozumienie ze słuchu 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

00:05:23 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

~ 45 min – 60 min.  

Materiały dodatkowe wymagane: papier do wydrukowania ćwiczeń   

zalecane: słowniki, komputer z dostępem do Internetu, papier  

 

“Sprachbar” jest zbiorem tekstów i plików audio opracowanym przez Deutsche Welle, zawierającym 

wyjaśnienia wybranych zagadnień gramatycznych, idiomów czy aspektów kultury. Każdy odcinek 

opiera się na tekście. Niektóre z odcinków są dostępne jako pliki audio. Znajdziemy tam ćwiczenia na 

rozumienie ze słuchu jak i innego typu ćwiczenia. 

Odcinek “Fasching ist kein Karneval – eine kleine Narrenkunde” przedstawia temat związany 

z kulturą – tradycje karnawału w Niemczech. Odcinek dostępny jest jako tekst oraz plik audio. 

http://www.dw.com/de/fasching-ist-kein-karneval-eine-kleine-narrenkunde/a-18843811
http://www.dw.com/de/fasching-ist-kein-karneval-eine-kleine-narrenkunde/a-18843811
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Tekst prezentuje różne zwyczaje karnawałowe. Opisuje tradycję, która jest bardzo popularna 

w niektórych rejonach Niemiec. Niektórzy uczniowie mogą znać tę tradycję z własnych krajów, inni 

być może o niej nie słyszeli. Temat jest również kontrowersyjny: podczas gdy niektórzy kochają 

tradycję, inni mogą jej nie lubić, bądź nie traktować jej poważnie. W związku z tym powyższy temat 

jest dobrym punktem wyjściowym do dyskusji.  

Przed rozpoczęciem pracy z tekstem, nauczyciele powinni przeprowadzić rozgrzewkę, robiąc na 

przykład burzę mózgów w temacie popularnych świąt, lub zbierając informację o karnawale jeśli 

w grupie są uczniowie, którzy coś wiedzą lub byli na niemieckim karnawale.   

Nauczyciele mogą wykorzystać sam tekst lub pracować z nagraniem, w zależności od potrzeb grupy. 

Po przeczytaniu tekstu, klasa może zostać podzielona na grupy pracujące nad wybranymi fragmentami 

tekstu i tworząc pytania sprawdzające zrozumienie tekstu. Ewentualnie, klasa może zostać podzielona 

na dwie grupy – jedną szukającą informacji o Fasching, i drugą o Karneval.   

Na zakończenie tego etapu pracy, uczniowie mogą przygotować prezentację o tym jak się świętuje 

karnawał w ich krajach lub o podobnych tradycjach. W tym przypadku, temat mógłby być rozłożony 

na kilka lekcji. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Temat ten jest bardzo popularny w kulturze 

niemieckiej  

+ Uczniowie musza sami opracować pytania do 

tekstu 

- Teks jest odpowiedni jedynie dla 

zaawansowanych uczniów  

- Brakuje pytań sprawdzających 

rozumienie ze słuchu czy rozumienie 

tekstów 

- Brak wyjaśnienia słownictwa 

 

Tekst prezentuje temat oferujący duże możliwości dla nauczyciela. Może być wykorzystany do 

rozmowy o niemieckich tradycjach, ale może również być elementem wyjściowym dla stworzenia 

prezentacji na temat tradycji innych krajów. 

Źródło to może być wykorzystane w klasie jako tekst, lub tekst plus nagranie audio. Może być użyte 

jako praca domowa, gdzie uczniowie maja za zadanie przygotowanie pytań sprawdzających 

zrozumienie tekstu przed lekcją, lub jako materiał do samodzielnej nauki dla osób zainteresowanych 

tym tematem. 

Nr. 30 

Nazwa narzędzia Deutsch am Arbeitsplatz - Geschäftskorrespondenz 

Link https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa/all/gk0/gk1.html  

Grupa docelowa Uczniowie używający j. niemieckiego w pracy 

Poziom B2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Pisanie 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

~ 30 – 45 min.  

Materiały dodatkowe zalecane: słowniki 

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/daa/all/gk0/gk1.html
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wymagane: dla każdego ucznia komputer z dostępem do 

Internetu 

 

“Deutsch am Arbeitsplatz” (Niemiecki w pracy) jest kursem języka zawodowego online opracowanym 

przez Goethe Institut. Znajdziemy tam przykładowe rozmowy o pracę, teksty, filmy oraz ćwiczenia 

związane z pracą w Niemczech. Kurs oferuje ćwiczenia dla osób na poziomie A1 to B2.  

Kurs “Geschäftskorrespondenz” koncentruje się na rozwijaniu umiejętności pisania, ze szczególnym 

uwzględnieniem listów formalnych. Składa się z 8 ćwiczeń, które należy robić z zachowaniem 

kolejności.  

Źródło to może być wykorzystane jako element wyjściowy do nauczania pisania formalnych listów. 

Kurs online zaczyna się od rozgrzewki językowej, zawierającej porady odnośnie pisana formalnych 

listów. Uczniowie mają wybrać poprawną odpowiedź. 

Następnie, znajdziemy ćwiczenia związane ze strukturą, zawartością I wyglądem formalnych listów. 

Na zakończenie, uczniowie mają ułożyć części listu w odpowiedniej kolejności. W wyniku tego, 

uczniowie w praktyczny sposób ćwiczą poznane wcześniej informacje, ale również otrzymują 

przykładowy list, który będą mogli później wykorzystać. 

Druga część kursu online koncentruje się na formalnych emailach. W tej części również uczniowie 

muszą ułożyć części emaila w odpowiedniej kolejności. 

Na koniec kursu, znajduje się ćwiczenie typu uzupełnij luki, ćwiczenie polegające na połączeniu 

różnych typów listów formalnych z ich definicjami oraz krzyżówka pozwalająca przećwiczyć nowo 

poznane słownictwo. 

Wszystkie ćwiczenia są w języku niemieckim. Z tego względu zaleca się aby uczniowie mieli dostęp 

do słowników. 

Kurs może być wykorzystany w klasie lub do samodzielnej nauki. Dobrze wyjaśnia jak powinny 

wyglądać formalne listy czy emaile oraz zawiera przykładowe listy. Mimo to nie znajdziemy tam 

właściwych ćwiczeń z pisania. 

Z tego względu, nauczyciele powinni zapewnić dodatkowe materiały, pozwalające przećwiczyć 

omówione tematy. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Temat ten jest istotny dla wszystkich 

dorosłych uczniów   

+ Pisanie formalnych listów jest ważne w wielu 

sytuacjach  

+ Ćwiczenia pozwalają na zapoznanie się ze 

strukturą, zawartością i wyglądem formalnego 

listu  

+ Po ukończeniu każdego z ćwiczeń, uczniowie 

mogą sprawdzić swoje odpowiedzi  

+ Żywy język 

- Kurs jest wyłącznie w języku niemieckim 

- Brak wyjaśnień słownictwa 

- Uczniowie nie muszą piać formalnego listu 

sami – nauczyciele pomagają im dając 

dodatkowe zadania 
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Kurs prezentuje temat ważny dla wszystkich dorosłych uczniów, w pracy i życiu prywatnym. 

Ćwiczenia mogą być robione w klasie, samodzielnie lub jako pracę domową. Jakkolwiek zaleca się 

aby uczniowie mieli słowniki oraz żeby nauczyciele zapewnili dodatkowe ćwiczenia do przećwiczenia 

pisania formalnych listów. 

 

 

 

Nr. 31 

Nazwa narzędzia Ticket nach Berlin 

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

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom B1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Gramatyka  

Rozumienie ze słuchu   Rozumienie tekstów 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

00:05:44 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

do 90 minut jeśli wykorzystana całość materiałów  

Materiały dodatkowe wymagane: kopie wydrukowanych ćwiczeń 

 

http://www.goethe.de/lrn/prj/tnb/deindex.htm
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“Ticket nach Berlin” jest kursem online stworzonym przez Goethe Institute. Kurs składa się z 18 

odcinków. Podczas kursu w podróży po Niemczech uczniom towarzyszy 6 postaci. Każdy epizod 

oferuje interaktywne ćwiczenia pozwalające na przećwiczenie rozumienia tekstów i nagrań, gramatyki 

i słownictwa. Nauczyciele mogą pobrać szczegółowy przewodnik i karty pracy do każdego 

z odcinków.   

Każdy odcinek ma miejsce w innym regionie Niemiec. W związku z tym uczniowie nie tylko 

zwiększają swoje umiejętności językowe ale również poznają różne region Niemiec i uczą się 

o kulturze. 

Akcja pierwszego odcinka ma miejsce w Zugspitze koncentruje się wokół słów i zwrotów związanych 

z pogodą i zmianami klimatu. Materiał do filmu pozwala pomaga uczniom w przyswojeniu słownictwa 

związanego z turystyka masową.   

Szczegółowa książka nauczyciela umożliwia wykorzystanie tego materiału w klasie nie wymagając od 

nauczyciela większych przygotowań. Zaleca się wykorzystanie całego materiału gdyż nie tylko 

pomaga on w przećwiczeniu zagadnień gramatycznych i słownictwa, ale również umożliwia ćwiczenia 

z mówienia dzięki prezentacjom czy dialogom.  

Wady i zalety: 

+ - 

+ Tematy związane z lingwistyką, gramatyką i kulturą, widziane 

oczami młodych ludzi z różnych części świata 

+ Główne postacie nie są rodowitymi Niemcami, mówią z 

wykorzystaniem różnych akcentów, co czyni całe nagranie bardziej 

autentycznym  

+ Materiały wideo i skrypty, które możemy pobrać 

+ Bardzo szczegółowo opracowane materiały dla nauczycieli, co 

znacząco skraca czas potrzebny do przygotowania do zajęć 

- Kurs jest wyłącznie w 

języku niemieckim   

 

 

Na platformie znajdziemy nie tylko słownictwo i gramatykę ale również ciekawe fakty dotyczące 

Niemiec i Niemców. Ze względu na szczegółowe informacje zawarte w książce nauczyciela oraz 

materiały możliwe do pobrania, mogą one być wykorzystane w klasie. 

Nr. 32 

Nazwa narzędzia Deutsch im Blick  

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

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom A1, A2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo     Gramatyka     

Pisanie, mówienie i wymowa  

Rozumienie ze słuchu    Rozumienie tekstów 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

Hassan’s video: 00:00:39; Berna’s video: 00:00:42; Erin’s 

video: 00:01:19 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

~ 15 min.    

Materiały dodatkowe wymagane: wydrukowane ćwiczenia (rozdział 3, strona 6 – 8) 

 

http://coerll.utexas.edu/dib/index.php
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“Deutsch im Blick” jest kursem online dla początkujących i niżej średniozaawansowanych uczniów, 

opracowanym przez University of Texas wspólnie z native speakerami z Niemiec.  

Kurs podzielony jest na 10 rozdziałów i obejmuje 307 lekcji wideo (amerykańscy studenci 

w Niemczech, wywiady z native speakerami, słownictwo i kultura), listę słów i zwrotów zraz 

z nagraniami, fonetykę, zagadnienia gramatyczne (600 stron) wraz z ćwiczeniami sprawdzającymi 

odpowiedzi i nagraniami dialogów, oraz testami diagnozującymi. Ze strony można pobrać podręcznik. 

Kurs przeznaczony jest dla uczniów, znających język angielki na poziomie umożliwiających 

rozumienie tekstów. Uczniowie powinni również znać wybrane czasowniki regularne w czasie 

teraźniejszym, kolejność słów w zdaniu, słownictwo związane z życiem studenckim, dniami tygodnia 

czy podawaniem czasu. 

W rozdziale 3 znajdziemy słownictwo związane z codziennymi czynnościami, jedzeniem i piciem. 

Pierwsza część może być wykorzystana jako ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, po uprzednim 

wprowadzeniu słownictwo przez nauczyciela. Znajdziemy tam trzy filmy (w jednym z nich występuje 

native speaker a w dwóch pozostałych osoby nie będące native speakerami) opowiadające 

o codziennych czynnościach. Do każdego filmu dołączone są różne ćwiczenia na rozumienie ze słuchu 

skrypty teksów w języku angielskim.   

Nauczyciele mogą wykorzystać tylko jeden film, wszystkie trzy lub podzielić klasę na grupy 

i przydzielić im po jednym filmie. Uczniowie następnie mogą przedstawić każdy z filmów reszcie 

klasy. Na koniec zajęć uczniowie mogą opowiedzieć o swoich codziennych zajęciach w klasie lub 

zrobić to na zasadzie pracy pisemnej.  

Wady i zalety: 

+ - 

+ Tematy istotne dla wszystkich dorosłych uczniów 

+ Wiele różnych ćwiczeń sprawia, że kurs jest 

ciekawy a uczniowie zmotywowani 

+ Dobrze rozplanowany 

+ Obejmuje wiele różnych tematów związanych z 

językiem i kulturą 

+ Część kursu może być wykorzystana przez osoby nie 

znające j. angielskiego  

  

- Wykorzystywany w samodzielnym 

nauczaniu może przytłaczać ze 

względu na ilość tematów i ćwiczeń 

- Odpowiedni dla osób znających j. 

angielski  

- W niektórych filmach występują 

osoby nie będące native speakerami, a 

osoby takie też popełniają błędy  

Kurs ten posiada wiele zalet szczególnie dla osób znających język angielski. Jakkolwiek kurs wymaga 

przygotowania ze strony nauczyciela odnośnie wyboru materiałów. 

Nr. 33 

Nazwa narzędzia Wikibooks – German  

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

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie  

Poziom A1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo    Gramatyka  

Rozumienie ze słuchu  

Mówienie i wymowa 

Materiały dodatkowe W zależności od tego jak kurs będzie wykorzystywany w 

klasie, wymagane są następujące materiały: słowniki lub 

dostęp do słowników online. Przy tworzeniu gier typu 

memory, potrzebne będą papier, nożyczki i zdjęcia różnych 

produktów spożywczych.   

   

https://en.wikibooks.org/wiki/German
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“Wikibooks – German” jest darmowym podręcznikiem do nauki języka niemieckiego. Obecnie trwają 

jeszcze pracę nad tym podręcznikiem. Kurs składa się z wielu lekcji, które należy przerobić 

w odpowiedniej kolejności. Każda z lekcji wprowadza kilka tematów. Każdy temat prezentowany jest 

za pomocą dialogu z dołączoną listą słów, wyjaśnieniami zagadnień gramatycznych, sekcją 

zatytułowana „problemy”, zawierająca różne ćwiczenia, odpowiedzi i test na zakończenie. 

Rozdział 3 “Essen” wprowadza słownictwo z zakresu jedzenia, picia i gustów kulinarnych. 

Zagadnienia gramatyczne obejmują Akkusativ, czasowniki essen, trinken, bekommen, möchten 

i wollen, zaimek kein oraz zaimki wskazujące. Aby kontynuować tę część kursu, uczniowie powinni 

przerobić poprzednie rozdziały lub znać zagadnienie przedimków określonych i nieokreślonych, 

zaimków osobowych jak również wybrane czasowniki regularne i nieregularne. 

Materiał jest w języku angielskim i jest odpowiedni wyłącznie dla uczniów dobrze znających ten 

język. Strona idealnie nadaje się do samodzielnego studiowania. Jakkolwiek, lista słów i ćwiczenia 

mogą byc zrobione zarówno w klasie jak i w domu. 

Nauczyciele mogą wręczyć listę zawierającą słownictwo i poprosić uczniów o wyszukanie słów 

w słowniku lub w Internecie. Mogą również tworzyć karty z obrazkami i wykorzystać je w grach 

memory aby sprawdzić ile z poznanych słów zapamiętali. Można to również zrobić w grupach, 

ponieważ lista słów jest dosyć długa. W połączeniu ze słownictwem w zakresie opisywania smaku 

potraw można przygotować ćwiczenie komunikacyjne, podczas którego uczniowie opowiadają 

o swoich ulubionych daniach i daniach, które poznali w Niemczech.  

Uczniowie mogą również spróbować stworzyć podobne dialogi z wykorzystaniem nowo poznanego 

słownictwa.  

Wady i zalety: 

+ - 

+ W sekcji Gramatyka znajdziemy 

podsumowanie materiału i ćwiczenia wraz z 

odpowiedziami   

+ Odpowiednie do samodzielnej nauki 

- Kurs jest w trakcie tworzenia wiec może 

podlegać zmianom 

- Nie wszystkie części mogą być 

wykorzystane przez uczniów i nauczycieli  

- Ćwiczenia mają dosyć podstawowy zakres,  

więc nauczyciel powinien przygotować 

materiały dodatkowe  

- Odpowiednie dla dobrze znających język 

angielski   

 

  

“Wikibooks” jest źródłem nieustannie rozbudowywanym i zmieniającym się. Z tego względu, 

nauczyciele przed zajęciami muszą powinni sprawdzić czy wybrany materiał jest ciągle dostępny i nie 

został zmieniony. Jakkolwiek, źródło to lepiej nadaje się do samodzielnej nauki. 
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Nr. 34 

Nazwa narzędzia Deutsch global 

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

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom A1 – C1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Gramatyka 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

00:03:03 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

15 – 30 min.  

Materiały dodatkowe zalecane: dodatkowy papier, długopisy 

 

Deutsch global jest kanałem na YouTube stworzonym przez native speakerów z Niemiec w 2014 roku. 

Filmy nagrane są przez nauczycieli języka niemieckiego jako języka obcego. W filmach znajdziemy 

zagadnienia gramatyczne jak również tematy związane z kulturą i językiem niemieckim. Wszystkie 

filmy dostępne są z napisami w różnych językach. 

Jak do tej pory kanał ma ponad 10.000 subskrypcji i ponad milion wyświetleń. 

Film pt. “Die Syntax der trennbaren Verben“ skupia się na zagadnieniu gramatycznym, z którym 

problemy ma wielu uczniów. Aby wykorzystać ten materiał, uczniowie powinni się zapoznać 

z pojęciem trennbare Verben. 

Film jest krótki i w zabawny sposób wyjaśnia szyk wyrazów w zdaniu. Może być wykorzystany po 

wprowadzeniu pojęcia trennbare Verben. 

Zamiast wyjaśniać szyk wyrazów w zdaniu, nauczyciele mogą po prostu pokazać ten film uczniom. 

Film można zatrzymać po wyjaśnieniu po pierwszego czasownika lub obejrzeć jako całość. 

Po ustaleniu zasad szyku słów w zdaniach, nauczyciele mogą wykorzystać ćwiczenie dołączone do 

filmu przed wykonaniem dalszych zadań. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Filmy są krótkie i opierają się na prostym 

języku   

+ Łatwe do zrozumienia 

+ Różni lektorzy- przykłady różnych głosów i 

akcentów  

- Filmy nie wprowadzają zagadnienia 

trennbare Verben – nauczyciele powinni je 

omówić przed wyświetleniem filmu 

 

Film skupia się na temacie trudnym do zrozumienia i sprawiającym problem uczniom. Materiał może 

być wykorzystany w klasie jako uzupełnienie wyjaśnień nauczyciela a wykorzystanie go nie wymaga 

dużo czasu czy przygotowań. Film ten jest dobrym przykładem na to jak w ciekawy sposób można 

zaprezentować trudne zagadnienia gramatyczne. 

 

https://www.youtube.com/user/deutschglobal
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Nr. 35 

Nazwa narzędzia Deutsch lernen / Learn Geman mit Deutschlernerblog 

Link https://www.youtube.com/user/deutschlernerblog/featured  

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom A1 – B2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Gramatyka 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

~ 00:01:00 jeden film 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

~ 5 – 10 min na ćwiczenie 

Materiały dodatkowe W zależności od sposobu wykorzystania filmów w klasie, 

materiały dodatkowe mogą być wymagane.  

 

“Deutsch lernen / Learn Geman mit Deutschlernerblog” jest kanałem na YouTube, utworzonym w 

2011 roku. Zakres materiału obejmuje tematy gramatyczne, jak również związane z językiem i kulturą. 

Wszystkie filmy dostępne są z napisami w wielu wersjach językowych. Jak dotąd kanał zyskał ponad 

13.000 subskrypcji oraz ponad milion wyświetleń.  

Rozdział “Deutsch Wortschatz – Deutsch lernen – die schönsten deutschen Wörter” przeznaczony jest 

dla zaawansowanych uczniów, którzy znają wyrazy złożone i jak określamy ich znaczenie w języku 

niemieckim. Filmy w tej sekcji koncentrują się na jednym przykładzie wyrazu złożonego. Wyjaśniają 

znaczenie słowa oraz jego użycie w różnym kontekście. 

Filmy mogą być wykorzystane na koniec zajęć. Przed wykorzystaniem filmów, każdy z uczniów 

powinien dostać do omówienia jeden z nich, a następnie zaprezentować wybrany zwrot w klasie. 

Pracę z wyrazami złożonymi można kontynuować na różne sposoby. Klasa może przygotować listę 

słów lub plakat z ich ulubionymi słowami. Po powiększeniu kolekcji uczniowie mogą również 

wykorzystać słowa do napisania opowiadania. Opowieści można przedstawić w klasie, opublikować w 

szkolnej gazetce lub na stronie internetowej szkoły.  

Wady i zalety: 

+ - 

+ Krótkie filmy 

+ Dużo możliwości 

+ Omówienie rzeczowników złożonych 

+ Bardzo zróżnicowane i łatwe do wykorzystania źródło 

uwzględniające różne potrzeby i zainteresowania uczniów   

 

N/a 

 

Filmy są krótkie i nie wymagają dużo czasu. Prezentują słowa, z którymi uczniowie mogli się 

wcześniej nie spotkać. Istnieje wiele różnych sposobów na kontynuowanie pracy z tym źródłem. Jest 

to więc bardzo elastyczne narzędzie, które można zaadoptować zgodnie z charakterystyką grupy czy 

ograniczeniami czasowymi. Niektóre opcje pozwalają na kreatywność i zabawę z nowymi słowami w 

ciekawy dla ucznia sposób. 

https://www.youtube.com/user/deutschlernerblog/featured
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Nr. 36 

Nazwa narzędzia MOOCit – Brief  

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

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom B2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Gramatyka, pisanie, rozumienie tekstów 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

Pierwszy film: 00:03:56; drugi film: 00:03:20; trzeci film: 

00:15:55  

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

Co najmniej 45 min. lub dłużej przy użyciu innych linków   

Materiały dodatkowe zalecane: słownik lub dostęp do słownika online, długopis i 

papier do pisania listów  

 

“MOOCit – Brief” jest kursem MOOC (masowy otwarty kurs online) opracowany przez Fair-Image, 

firmę założoną przez studentów, mająca na celu pomoc uchodźcom i azylantom. Kurs obejmuje 

tematy związane z życiem codziennym w Niemczech i zawiera filmy i ćwiczenia. 

“MOOCit – Brief” koncentruje się na pisaniu listów, szczególnie listów formalnych. Aby wziąć udział 

w kursie, uczniowie powinni być na poziomie B1. Aby zrozumieć trzeci film, uczniowie powinni znać 

język angielski. 

Kurs skupia się wokół tematów istotnych dla osób mieszkających w Niemczech. Rozpoczyna się od 

wprowadzenia tematu za pomocą trzech filmów, które można wykorzystać jako rozgrzewkę. Filmy 

prezentują pytania odnośnie tematu, pozostawiają uczniom czas na odpowiedź a na końcu podają 

rozwiązanie.  Materiał obejmuje trzy filmy. Jakkolwiek, nie jest do końca jasne czy wszystkie trzy 

powinny zostać obejrzane. Pierwsze dwa filmy łączą język mówiony i pisany jak również obrazki co 

pomaga szczególnie uczniom mającym trudności z rozumieniem ze słuchu. 

Trzeci film jest częściowo w języku angielskim i koncentruje się na pisaniu maili w języku angielskim. 

Jest to nie do końca zrozumiałe, ponieważ kurs ma dotyczyć konkretnie pisania listów formalnych. 

Ćwiczenia różnią się co do formy, znajdziemy tam więc proste ćwiczenia wielokrotnego wyboru, 

krzyżówki czy układanie listów z rozsypanek wyrazowych. Do wszystkich ćwiczeń z wyłączeniem 

ostatniego uczniowie mają możliwość sprawdzenia odpowiedzi. Zróżnicowanie ćwiczeń umożliwia 

zaspokojenie różnych potrzeb i zainteresowań uczniów, co zapewnia odpowiedni poziom motywacji. 

Po obejrzeniu filmów, uczniowie znajdą tam różne zadania pomagające w praktyczny sposób 

przećwiczyć nowo poznany materiał w praktyczny sposób. 

Materiałów tych można użyć na różne sposoby. Nauczyciel może na przykład pokazać filmy w klasie 

a następnie przećwiczyć z nimi pisanie listów, z wykorzystaniem ich własnych materiałów. Można 

wykorzystać również własne materiały i poprosić uczniów o wypełnienie ćwiczeń online w klasie lub 

w domu.  

Nauczyciele, którzy nie chcą korzystać z materiałów online w klasie, mogą dać uczniom zadanie z 

pisania na koniec kursu a materiały te udostępnić uczniom jako dodatkowa pomoc. 

 

http://mooc.moocit.de/index.php?title=Brief
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Wady i zalety: 

+ - 

+ Tematy istotne dla wszystkich uczniów 

mieszkających w Niemczech  

+ Ścisłe zasady dotyczące układu formalnego listu – 

przydatne przy składaniu podań o pracę  

+ przydatne dla uczniów mających problem z 

rozumieniem ze słuchu  

 

N/a 

 

Źródło to obejmuje tematy przydatne w codziennym życiu w Niemczech. Wykorzystuje dużo różnych 

sposobów przedstawiania informacji przez co nadaje się dla różnych typów uczniów. Uczniowie mogą 

również sprawdzić swoje odpowiedzi online, co sprawia, że narzędzie to jest odpowiednie do 

samodzielnej nauki lub jako praca domowa. Ponieważ istnieje wiele możliwości użycia tego źródła w 

klasie, nauczyciel może lepiej dostosować materiały do potrzeb swoich uczniów. 
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Nr. 37 

Nazwa narzędzia Conversational German - from time of day to eating out 

Link https://alison.com/courses/conversational-german-from-time-

of-day-to-eating-out/content  

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom A1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Gramatyka  

Rozumienie ze słuchu   

Mówienie i wymowa 

 

“Conversational German - from time of day to eating out” jest kursem MOOC opracowanym przez 

Cambridge University for Alison.com. Kurs skierowany jest do uczniów nie znających języka 

niemieckiego lub posiadających podstawową znajomość tego języka.   

Kurs składa się z 4 modułów – trzy z nich wprowadzają nowe tematy a ostatni moduł zawiera 

końcowy test. Każdy z modułów podzielony jest na różne tematy.  

Moduł 1 skupia się na podawaniu czasu, daty i miejsca zamieszkania.     

Kurs jest w języku angielskim.  

Nowe słowa i zwroty przedstawione są na slajdach. Uczniowie mogą kliknąć na symbol audio 

znajdujący się obok każdego słowa i zwrotu aby wysłuchać poprawnej wymowy. Ponieważ wszystkie 

wyjaśnienia są w języku angielskim, materiał ten może być wykorzystany jedynie z uczniami 

znającymi ten język. 

Nie ma dodatkowych ćwiczeń umożliwiających przećwiczenie nowo poznanych słów i zwrotów. 

Z tego powodu, nauczyciele powinni przygotować własne materiały. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Podstawowy niemiecki dla uczniów 

nieznających lub słabo znających ten język, 

którzy chcą szybko opanować podstawy  

+ Slajdy zawierające najważniejsze słowa i 

zwroty do każdego z tematów, wyjaśnione w 

prosty i zrozumiały sposób.   

- Odpowiednie dla uczniów dobrze 

znających język angielski 

- Słowa nie są przedstawione w szerszym 

kontekście. (dialogi czy testy)  

- Brak ćwiczeń ze słownictwa  

 

Źródło to umożliwia naukę podstawowych umiejętności w zakresie języka niemieckiego. Jakkolwiek, 

w związku z brakiem ćwiczeń, dialogów czy tekstów, pokazujących dane słowo w kontekście, 

materiały te bardziej nadają się do samodzielnej nauki. Dodatkowo, źródło to przyda się tylko osobom 

dobrze znającym język angielski.  

 

 

 

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


     “THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS”  

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

 

55 

Nr. 38 

Nazwa narzędzia Duolingo 

Link https://www.duolingo.com/  

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom A1 – B1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Gramatyka  

Pisanie, mówienie i wymowa 

Rozumienie ze słuchu 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

max. 10 min.  

 

“Duolingo” jest platforma online dla osób zainteresowanych nauka języków. Platforma pojawiła się 

w 2011 i obecnie ma ponad 38 milionów zarejestrowanych użytkowników. Interfejs dostępny jest 

w wielu różnych językach. Kurs obejmuje gramatykę i słownictwo z wielu różnych tematów. 

Uczniowie mogą rozpocząć od podstawowego poziomu lub rozwiązać test poziomujący i zacząć od 

wyższych poziomów.  

Druga część Poziomu 1kursu koncentruje się na przyimkach określonych w języku niemieckim. Aby 

przerobić lekcję, uczniowie powinni ukończyć kurs Basics 1 lub powinni znać pewne podstawowe 

rzeczowniki niemieckie.  

Rozdział “The” może być wykorzystany jako praca domowa, do samodzielnej nauki lub jako 

ćwiczenie w klasie. Przed rozpoczęciem rozdziału, uczniowie mogą albo przeczytać wstęp aby 

dowiedzieć się czegoś o przyimku określonym lub przypomnieć sobie już nabyte wiadomości. Jeśli 

nauczyciele wyjaśnią to w klasie, uczniowie mogą pominąć tą część i od razu rozpocząć ćwiczenia.  

Ćwiczenia prezentują różne rzeczowniki wprowadzone w poprzednim rozdziale. Zadaniem uczniów 

jest przetłumaczenie ich na język niemiecki i ponownie na angielski. Jest tam również ćwiczenie 

sprawdzające poprawność wymowy. Ćwiczenia dostępne na platformie prawdopodobnie nie wystarczą 

aby w pełni opanować przedimek określony. Po każdym ćwiczeniu uczniowie otrzymują 

natychmiastową informację zwrotną. Po każdym ukończonym poziomie, uczniowie mogą otrzymać 

punkty i porównać cele nauki z osiągniętymi rezultatami. To sprawia, że uczniowie są zmotywowani 

i uczą się języka na co dzień. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Nowe słownictwo i gramatyka przedstawione w małych, dobrze 

zorganizowanych rozdziałach  

+ Przystępne dla początkujących 

+ Możliwość sprawdzenia odpowiedzi 

+ Odpowiednie do samodzielnej nauki i jako praca domowa 

+ Dostępna książka nauczyciela (https://schools.duolingo.com/)  

N/a 

 

Duolingo prezentuje nowe słownictwo i gramatykę w małych dobrze rozplanowanych rozdziałach, 

dając możliwość sprawdzenia poprawności wykonania każdego z ćwiczeń. Narzędzie to nadaje się do 

samodzielnej pracy jak i wykorzystania podczas zajęć. Użytkownicy mogą zbierać punkty co czyni 

naukę ciekawszą i dobrze wpływa na motywację. Znajdziemy tam również funkcję umożliwiającą 

wykorzystanie tego narzędzia w klasie co czyni to narzędzie atrakcyjnym również dla nauczycieli.  

 

https://www.duolingo.com/
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Nr. 39 

Nazwa narzędzia Adventure German - A Mysterious Mission 

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

Grupa docelowa Szczególnie przydatne dla osób korzystających z języka 

niemieckiego w pracy 

Poziom B1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo  

Rozumienie ze słuchu 

Materiały dodatkowe wymagane: dostęp do smartfon, tablet z systemem android, 

iPhone, iPad 

 

“Adventure German – A mysterious mission” jest grą przygodową dla zaawansowanych uczniów, 

zaczynając od poziomu B1, opracowaną przez Goethe Institut. Akcja rozgrywa się w miejscu pracy, 

gdzie gracze mają rozwiązać ciekawą zagadkę kryminalną. Oplecenia i pomoc dostępne są w językach 

niemieckim, angielskim i hiszpańskim.  

Gra dostępna jest na smartfony i tablet pracujące na systemie Android oraz iPhone i iPad. 

Nauczyciele mogą wykorzystać grę w klasie. Jakkolwiek, w związku że uczniowie musza pobrać grę 

na swoje urządzenia mobilne, gra ta nadaje się bardziej do samodzielnej nauki, umożliwiając im naukę 

we własnym tempie. 

Gra jest ciekawym sposobem na nauczenie się przydatnych umiejętności w języku niemieckim a 

uczniowie mogą być zainteresowani korzystaniem z niej również po zajęciach i dzieleniem się swoimi 

doświadczeniami z innymi.  

Wady i zalety: 

+ - 

+ Język niemiecki przydatny w pracy  

+ uczniowie rozwiązują zagadkę kryminalną 

równocześnie rozwijając istotne umiejętności i 

ucząc się słów i zwrotów przydatnych w pracy lub 

podczas ubiegania się o pracę   

+ Połączenie ważnych tematów i ciekawej gry   

- Czas potrzebny do ukończenia 

poszczególnych zadań jest zależny od 

możliwości ucznia 

- Gra nie jest łatwa do wykorzystania w 

klasie 

 

Gra jest dobrze przemyślana i przedstawia temat dosyć nietypowy dla gier tego typu. Nie najlepiej 

nadaje się do wykorzystania w klasie, ale na pewno jest to coś co może zaciekawić uczniów i zachęcić 

ich do samodzielnej nauki. 

 

 

 

 

 

https://www.goethe.de/de/spr/ueb/mis.html
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Nr. 40 

Nazwa narzędzia Basic German Language Skills 

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

Language-Skills  

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom A0 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo  

Gramatyka  

Rozumienie ze słuchu 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

00:03:46 

Materiały dodatkowe zalecane: zegar analogowy aby pokazać różne godziny, 

kserówki z dodatkowymi ćwiczeniami 

 

“Basic German Language Skills” jest kursem MOOC udostępnionym przez Julie Richter na 

Alison.com. kurs skierowany jest do osób poczatkujących, które chcą nauczyć się podstaw języka 

niemieckiego. Kurs obejmuje najważniejsze zagadnienia gramatyczne i podstawowe słownictwo. 

Składa się z dwóch modułów, a każdy z nich podzielony jest na kilka tematów. Tematy omówione w 

tym kursie to np.: pory dnia, kolory, liczby, alfabet oraz niektóre ważne czasowniki. 

Każdy temat wprowadza nowe słowa i zwroty za pomocą krótkiego filmu z napisami w języku 

niemieckim i angielskim. 

Temat 8 koncentruje się wokół podawania czasu. Aby wykorzystać film, uczniowie powinni znać 

liczby i zwroty określające codzienne czynności. 

Film przedstawia codzienne czynności z obrazkami pomagającymi w zrozumieniu nagrania. 

Nauczyciel może wykorzystać ten film do wprowadzenia tematu na zajęciach. Po pokazaniu filmu, 

nauczyciel może zadać kilka pytań związanych z podawaniem czasu i czynnościami pokazanymi na 

filmie lub przygotować kartę pracy zawierającą pytania wielokrotnego wyboru dotyczące filmu lub 

poprosić uczniów o ułożenie godzin i czynności wspomnianych w filmie w odpowiedniej kolejności. 

Następnie, nauczyciel może wyjaśnić różne sposoby podawania czasu i przejść do dalszych ćwiczeń. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Wyraźny i prosty język  

+ Napisy ułatwiające zrozumienie filmu  

+ Do każdego dialogu dołączony jest obrazek z 

zegarem  

- Po wprowadzeniu nowego tematu nie ma 

dalszych wyjaśnień odnośnie wykorzystania 

nowo poznanych słów i zwrotów   

- Brak ćwiczeń pozwalających przećwiczyć 

nowe słowa i zwroty  

 

Tematy przedstawione w tym kursie wprowadzają podstawową wiedzę z języka niemieckiego dla 

osób, które potrzebują szybko nauczyć się podstaw tego języka a nie chcą bądź nie mają możliwości 

zapisać się na tradycyjny kurs. Jakkolwiek, kurs nie oferuje wyjaśnień ani możliwości przećwiczenia 

nowo poznanego słownictwa. Kurs można wykorzystać jako dodatek do podręcznika lub innych 

https://alison.com/courses/Introduction-to-Basic-German-Language-Skills
https://alison.com/courses/Introduction-to-Basic-German-Language-Skills
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materiałów wykorzystywanych w klasie ale nie nadaje się dla uczniów, którzy chcą przećwiczyć dane 

zwroty i wykorzystać je w praktyce.  

 

Nr. 41 

Nazwa narzędzia Learn the alphabet 

Link http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/272  

Język docelowy Język grecki 

Grupa docelowa Początkujący 

Poziom A1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Pisanie 

Mówienie i wymowa 

Materiały dodatkowe Windows  (XP lub późniejsza wersja)  

Laptop/Komputer 

Głośniki 

 

Jest to niezależna aplikacja, która można wykorzystać do nauczania pisania listów i wymowy. 

Głównym założeniem jest pokazanie jak zapisujemy greckie litery, duże i małe oraz jak należy je 

wymawiać. 

Kiedy użytkownik klika na literę pokazują się ruchy długopisu wykonywane podczas pisania danej 

litery, równocześnie słychać wymowę tej litery. 

Aplikacja jest bezpłatna i może być wykorzystana przez dzieci i osoby dorosłe. 

Aplikacja jest przeznaczona dla poczatkujących uczniów i pomaga w opanowaniu alfabetu greckiego, 

zarówno pisowni jak i wymowy. 

Dla uczniów znających alfabet łaciński ciekawą częścią jest wymowa, pomimo faktu że jest kilka 

greckich liter, które nie występują w łacińskim alfabecie. Dla uczniów nie znających łacińskich liter, 

zarówno pisownia jak i wymowa będą przydatne. 

Aplikacja może być przydatna do samodzielnej pracy, przed lub po zajęciach. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Łatwa w użyciu 

+ Wygląd przypominający grę 

 

- Nie może zostać dołączona do kursu online 

 

 

Prosta, łatwa w użyciu aplikacja, może być użyta na początkowym etapie, co sprawia że bardzo dobrze 

nadaje się dla imigrantów z krajów nie używających alfabetu łacińskiego. 

 

 

 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/272
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Nr. 42 

Nazwa narzędzia Make the word 

Link http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/272  

Język docelowy Język grecki 

Grupa docelowa Poczatkujący 

Poziom A1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Pisanie 

Słownictwo  

Mówienie i wymowa 

Materiały dodatkowe Windows (XP lub późniejsza wersja)  

Laptop/Komputer 

Głośniki 

 

Jest to samodzielna aplikacja, którą można wykorzystać do nauczania słownictwa, poprzez układanie 

wyrazów z liter, a następnie odsłuchania ich wymowy.  

Głównym założeniem jest wzbogacenie słownictwa w połączeniu z umiejętnościami pisania 

i wymowy. Aplikacja ta jest „następnym krokiem” po przerobieniu uprzednio omówionej aplikacji 

“Learn the alphabet”.  

Użytkownik przeciąga litery tak aby ułożyć słowo przedstawione na obrazku.  

Aplikacja jest bezpłatna i może być wykorzystana zarówno przez dzieci jak i dorosłych uczniów.  

Aplikacja ta przeznaczona jest dla osób poczatkujących i umożliwia im zapoznanie się z pisownią, 

znaczeniem i wymową wybranych słów.  

Aplikacja może być użyta do przećwiczenia materiału w domu, przed lub po zajęciach.  

Wadą tej aplikacji jest to że dla nauczycieli nie posiadających technicznej wiedzy, dodawanie nowych 

słów może być skomplikowane.  

Wady i zalety: 

+ - 

+ Prosta w użyciu 

+ Przypomina grę 

 

- Nie da się jej wykorzystać w kursach online 

- Skomplikowane dodawanie nowych słów  

 

 

Prosta, łatwa w użyciu aplikacja, która można wykorzystać na wczesnych etapach uczenia 

się/nauczania do wprowadzenia słownictwa, pisania i wymowy.  

 

 

 

 

 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/272
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Nr. 43 

Nazwa narzędzia Filoglosia 

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

Język docelowy Język grecki 

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom A1-B1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo              Rozumienie ze słuchu 

Gramatyka               Rozumienie tekstów  

Pisanie                     Mówienie i fonetyka 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

00:10:00 – 01:00:00 

Materiały dodatkowe Komputer/Laptop         Połączenie internetowe      Głośniki 

 

Seria Filoglossia+ składa się z materiałów edukacyjnych do nauki języka greckiego jako języka 

obcego, skierowana do osób poczatkujących, które słabo znają język grecki lub nigdy się go nie 

uczyły. Program opiera się głównie na metodzie komunikacyjnej i koncentruje się na umiejętnościach 

mówienia i pisania. Użytkownik jest zachęcany do posługiwania się językiem greckim tak aby 

osiągnąć efektywność w komunikacji w codziennych sytuacjach. Struktury gramatyczne i funkcje 

składniowe są tam również omówione ale w sposób prosty i funkcjonalny i w określonej sytuacji 

komunikacyjnej.   

Każdemu rozdziałowi towarzyszą ćwiczenia o różnej funkcjonalności, wykorzystujące w pełni 

potencjał multimediów, rozwijających wszystkie umiejętności językowe (ćwiczenia z komunikacji 

ustnej i pisemnej, ćwiczenia z wymowy, słownictwo, gramatyka, budowanie zdań, itp.). każdy rozdział 

składa się z następujących elementów: dialogi, podstawowe słownictwo, gramatyka i przydatne 

zwroty. Do każdego elementu dołączone są różne ćwiczenia rozwijające umiejętności językowe. 

Materiał koncentruje się wokół sytuacji codziennych – powitania; plany wakacyjne; wyjście do 

restauracji; rozmowy telefoniczne; rozmawianie o przeszłości; przepraszanie; zakupy; wizyta u 

doktora; zapraszanie; podróże czy wynajmowanie mieszkania. 

Główne zalety: - pliki audio i wideo z native speakerami – tłumaczenia na język angielski 

- Ćwiczenia ze słownictwa      - Ćwiczenia gramatyczne    - Przydatne zwroty 

Materiały te można wykorzystać w nauczaniu nowych tematów i powtarzaniu już przerobionych. 

Ćwiczenia można zrobić w klasie lub w domu. Poza materiałem tekstowym, program zawiera również 

szeroki wybór materiałów audio i wideo powiązanych z kulturą zarówno obecnej jak i starożytnej 

Grecji, co pomaga w procesie nauczania. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Ciekawie wyglądający i przyjazny 

użytkownikowi interfejs 

+ Tłumaczenia na język angielski 

+ Przydatne zwroty 

+ Prosta nawigacja  

- Ograniczona ilość tematów 

 

Filoglossia+ jest ciekawym i przydatnym interaktywnym narzędziem do uczenia się/nauczania języka 

greckiego. Narzędzie doskonale nadaje się dla poczatkujących uczniów. 
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Nr. 44 

Nazwa narzędzia Learn Greek 

Link http://www.kypros.org/LearnGreek/  

Język docelowy Jezyk grecki 

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie  

Poziom A1-B2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo             Rozumienie ze słuchu 

Gramatyka              Mówienie i fonetyka 

Pisanie         

Czas trwania nagrania 

(hh:mm:ss) 

około 00:15:00 . 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

00:15:00+ 

Materiały dodatkowe Komputer/Laptop   Połączenie internetowe    Głośniki 

Drukarka  

 

Learn Greek Online jest kursem uczącym współczesnego języka greckiego online. 

Learn Greek Online obecnie składa się ze 105 plików audio (około 15 minut każdy), 105 notatek dla 

uczniów (jedna do każdego pliku audio), słownik języka greckiego i program do sprawdzania pisowni. 

Po każdej lekcji mamy dostęp do forum, gdzie użytkownicy mogą porozmawiać i wymienić się 

opiniami.  

Pliki audio są podzielone ze względu na poziom językowy – znajdziemy tam materiały dla 

poczatkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych uczniów. 

Platforma oferuje ciekawe funkcje: wizualizacja greckiego alfabetu, greckie pismo ręczne, instrukcje 

dotyczące instalacji greckiej klawiatury czy greckiej czcionki, forum z pytaniami, kolekcja grecka 

muzyką. 

Wszystkie te funkcje w połączeniu ze 105 lekcjami audio oferują szeroki wybór materiałów 

szkoleniowych. Nagrania można odtworzyć bezpośrednio w klasie po czym nauczyciel może 

wykorzystać własne materiały do przećwiczenia nowo poznanego słownictwa lub jako podstawę do 

dyskusji na dany temat. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Wiele przydatnych funkcji 

+ Szeroki wybór materiałów 

+ Proste w użyciu 

- Limit pobrań odnośnie materiału  

 

Dobra platforma oferująca bardzo przydatne materiały i pliki audio. Z platformy najlepiej korzystać 

jest pod nadzorem nauczyciela. Pliki audio i inne materiały mogą być wykorzystane do samodzielnej 

nauki i powtarzania nowo nabytych informacji. 

 

 

http://www.kypros.org/LearnGreek/
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Nr. 45 

Nazwa narzędzia Learn Greek fast and easily 

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

greek.html  

Język docelowy Język grecki 

Grupa docelowa Początkujący 

Poziom A1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo                                     Rozumienie ze słuchu 

Mówienie i fonetyka                       Pisanie    

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

00:05:00+ 

Materiały dodatkowe Komputer/Laptop    

Głośniki   

Opcjonalnie – odtwarzacz MP3   

Drukarka 

 

Loecsen jest bardzo podstawową platformą oferującą ilustrowane dialogi i nagrania audio w zakresie 

podróży i wolnego czasu.  

Na platformie znajdziemy podstawowe słowa i zwroty potrzebne podczas podróży za granicę. Do 

każdego zwrotu dołączone są obrazek i nagranie audio, z poprawną wymową.  

Platforma ta jest szczególnie przydatna jeśli nauczyciel chce sprawdzić wymowę i umiejętności 

komunikacyjne uczniów. Na przykład, może podzielić uczniów na pary i dać im do opracowania temat 

i przydatne zwroty. Następnie uczniowie mają napisać dialogi używając podanych zwrotów. Po każdej 

porcji słów i zwrotów, dostępny jest kwiz, umożliwiający przećwiczenie nowego materiału. 

Znajdziemy tam 15 tematów zawierających przydatne słowa i zwroty – Podstawy, Rozmowy, Czas, 

Imprezy, Restauracja, Transport, Hotel, Rodzina, Uczucia, Kolory czy Liczby. 

Wszystkie te pliki audio można pobrać w formacie MP3 a skrypty nagrań w PDF. 

 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Proste w uzyciu 

+ Obrazki i nagrania audio 

- Pobieranie materiałów jest płatne 

- Platforma jest dosyć podstawowa 

- Ograniczone tematy 

 

Loecsen jest prostą platformą odpowiednią dla początkujących. Narzędzie jest przydatne zarówno 

nauczycielom jak i uczniom do samodzielnej nauki. Z platformy mogą skorzystać również osoby, 

które chcą nauczyć się przydatnych zwrotów przed wyjazdem za granicę. 

 

 

 

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


     “THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS”  

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

 

63 

Nr. 46 

Nazwa narzędzia Greek for foreigners  

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

Język docelowy Język grecki 

Grupa docelowa Początkujący i zaawansowani 

Poziom A2-B2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Gramatyka 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

00:01:00 – 00:05:00 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

00:01:00 – 00:05:00 

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer/Smartphone/Tablet  

Połączenie internetowe 

 

Platforma ta ma na celu wyjaśnienie podstawowych struktur w języku greckim i umożliwienie 

uczniom ich efektywnego wykorzystania w sytuacjach codziennych. Znajdziemy tam również listy 

przydatnych słów i zwrotów, jak również inne kwestie związane z nauką języka typu wymowa czy 

składnia. 

Materiały te mogą zostać wykorzystane bezpośrednio w klasie; zawierają teksty, ćwiczenia i przykłady 

dla każdego poziomu. Materiały wideo czy gazety zostały starannie wyselekcjonowane. Strona ta jest 

dostępna na urządzenia mobilne.  Wszystkie materiały są dostępne na smartfon lub tablet. Do ćwiczeń 

i prezentacji multimedialnych potrzebny jest JavaScript i Flash. 

 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Przejrzysta strona   

+ Łatwe w użyciu 

+ nauczanie z wykorzystaniem gier 

- Krótkie kursy 

- Mało gramatyki i słownictwa 

 

 

 

Strona ta jest odpowiednia dla uczniów posiadających podstawową znajomość języka greckiego lub 

dla takich, którzy nigdy się tego języka nie uczyli. Na stronie znajduje się dużo autentycznych 

materiałów do nauki języka greckiego. Zarówno osoby początkujące jak i zaawansowani uczniowie 

skorzystają dzięki tej platformie. Cały materiał dostępny na stronie jest darmowy. 

 

Nr. 47 

Nazwa narzędzia Google Translate 

Link https://translate.google.com 

Język docelowy Wiele języków 

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie i użytkownicy 

Poziom Wszystkie poziomy 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Gramatyka 

Rozumienie ze słuchu 

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer               Połączenie internetowe 
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Narzędzie to jest internetowym tłumaczem. Tłumaczy na ponad 15 różnych języków w różnych 

kombinacjach. Poza tłumaczeniami narzędzie to oferuje przykładowe zdania, synonimy, antonimy 

oraz audio z wymową native speakera. 

Nie zaleca się używania tego narzędzia do tłumaczenia całych zdań. W przypadku tłumaczenia całych 

zdań czy tekstów tłumaczenie będzie zbyt dosłowne i niedokładne. Narzędzie jest dobre jeśli chcemy 

szybko przetłumaczyć pojedyncze słowo lub znaleźć synonim/antonim. Możliwość wysłuchania 

wymowy danego słowa jest również bardzo istotna. 

 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Nagrania z poprawną wymową danego 

słowa 

+ Przykładowe zdania  

+ Bardzo proste w użyciu 

+ Łatwo dostępne z każdego urządzenia  

- Niewłaściwe tłumaczenie zdań i dłuższych 

tekstów  

- Mało wiarygodne narzędzie 

 

Google Translate jest dobre do prostych zastosowań, ale należy pamiętać, że jeśli wykorzystujemy je 

do tłumaczenia całych zdań lub dłuższych tekstów, tłumaczenie które otrzymamy może być 

kompletnie niepoprawne. Zaleca się używanie Google Translate tylko do tłumaczenia pojedynczych 

słów. 

 

Nr. 48 

Nazwa narzędzia LEARN HOW TO WRITE A STORY 

Link http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/272  

Język docelowy Język grecki 

Grupa docelowa Uczniowie średniozaawansowani 

Poziom B1 

Zakres materiału (słownictwo; 

gramatyka; pisanie; czytanie; 

itd.) 

Słownictwo 

Pisanie 

Czas trwania całego ćwiczenia 02:00:00 

Materiały dodatkowe Połączenie internetowe   

Laptop/Komputer         

Głośniki 

 

Interaktywna aplikacja pomagająca uczniom krok po kroku napisać opowiadanie o czymś ciekawym, 

zabawnym, dziwnym bądź smutnym, co przydarzyło im się w przeszłości.  

Głównym założeniem jest rozwinięcie umiejętności pisania. Ćwiczenia opierają się na metodzie 

konstruktywistycznej – uczenie poprzez projektowanie.  

http://photodentro.edu.gr/v/item/ugc/8525/272
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Uczeń przyjmuje rolę pisarza i ma za zadanie napisanie opowiadania o prawdziwym lub wymyślonym 

wydarzeniu, tak aby poinformować czytelnika o czasie, miejscu i osobach oraz w sposób zrozumiały 

przedstawić kolejność wydarzeń.  

W ćwiczeniu znajdziemy opowiadanie modelowe, wraz z wyjaśnieniami i wytycznymi odnośnie tego 

jak rozwinąć opowiadanie. 

Aplikacja jest bezpłatna i może być wykorzystana przez uczniów w różnym wieku. 

Aplikacja ta jest dla uczniów średniozaawansowanych (Poziom B1) i może być użyta online i offline. 

Opowiadanie można opublikować jako blog lub w ramach LMS (Learning Management System) i 

poprosić rówieśników o ocenę. 

Narracja jest w języku greckim a opowiadanie ma być napisane w języku angielskim. Jakość narracji 

nie jest najlepsza ponieważ została wytworzona przez aplikację Text to Speech. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Łatwe w użyciu 

+ Dobra kolejność 

+ Można korzystać online i offline 

- Dostępne tylko w języku angielskim 

- Jakość narracji nie jest najlepsza 

 

Prosta w użyciu aplikacja, może być wykorzystana online i offline do rozwinięcia słownictwa i 

umiejętności pisania. 

 

 

 

Text corpora zawiera w formacie elektronicznym  około 5,000,000 słów i zwrotów opublikowanych w 

gazetach. Materiał pogrupowany jest na kategorie tematyczne (krótkie wiadomości, tematy społeczne, 

itp.).  

Strona ta skierowana jest do badaczy, studentów, nauczycieli, uczniów i każdego zainteresowanego 

językiem greckim. Narzędzie to służy zachowaniu języka greckiego i pokazaniu jak się zmieniał na 

Nr. 49 

Nazwa narzędzia Text corpora  

Link http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/ 

Język docelowy English 

Grupa docelowa All learners  

Poziom B2-C2 

Zakres materiału (słownictwo; 

gramatyka; pisanie; czytanie; 

itd.) 

 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

 

Czas trwania całego ćwiczenia  

Materiały dodatkowe  
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przestrzeni wieków (starożytna, średniowieczna i współczesna greka). Celem tego portalu jest 

ustanowienie użytecznego, wiarygodnego i efektywnego środowiska do: 

Wspierania i upowszechniania języka greckiego w erze cyfryzacji, 

Nauczania języka greckiego jako języka głównego i obcego, 

Wspierania badań w zakresie języka, 

Efektywnego wykorzystania technologii informatycznych w nauczaniu języka greckiego. 

 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Zróżnicowane tematy 

 

- Skomplikowane w użyciu  

- Brak materiałów w języku angielskim 

- Wstęp w języku angielskim ale reszta w 

greckim 

 

 

 

 

Współczesny Słownik Języka Greckiego jest szczegółowym i nowoczesnym słownikiem języka 

greckiego zawierającym definicje, ortografię i genezę słów. Do każdego słowa dołączony jest link do 

jego odmiany fleksyjnej, słownik zawiera transkrypcję fonetyczną oraz bardzo dużo zwrotów i 

wyrażeń współczesnej greki, a jego największą zaletą jest podejście etymologiczne.  

 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Zróznicowane tematy 

 

+ Skomplikowane w użyciu 

+ Brak materiałów w języku angielskim 

 

Wniosek: 

Analizując stronę okazało się że brakuje materiałów w języku angielskim, treści dostępne są wyłącznie 

w języku angielskim.  

 

 

 

 

Nr. 50 

Nazwa narzędzia Modern Greek Dictionary   

Link http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantaf

yllides/index.html 

Język docelowy Język grecki 

Grupa docelowa Uczniowie zaawansowani 

Poziom B2-C2 

Topic (Vocabulary; Gramatyka; 

Writing; Reading; ect.) 

Słownictwo 
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Nr. 51 

Nazwa narzędzia Greek language Diagnostic Tests 

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

Język docelowy Język grecki 

Grupa docelowa Początkujący do zaawansowanych 

Poziom A1 – C2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Rozumienie tekstów  

Rozumienie ze słuchu 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

30 minutowy test do każdego z poziomów 

Materiały dodatkowe Dostęp do Internetu 

Laptop/Komputer 

Głośniki 

 

Celem testu diagnozującego jest ustalenie poziomu znajomości języka greckiego dla osób chcących 

zdawać certyfikaty językowe. Może być również wykorzystany do zdiagnozowania poziomu przed 

przystąpieniem do kursu. 

Test diagnostyczny poprzedza przystąpienie do certyfikowanego egzaminu z języka greckiego na 

poziomach (A1 – C2). Na każdym poziomie testy sprawdzają rozumienie tekstów oraz rozumienie ze 

słuchu. Wypełnianie testu online pozwala na natychmiastowe sprawdzenie odpowiedzi, co oznacza 

informację zwrotną przydatną w ustaleniu słabych punktów. 

Wynik testu ma charakter orientacyjny i uzyskany wynik daje kandydatowi jedynie oszacowanie 

umiejętności i w żaden sposób nie zapewnia sukcesu w uzyskaniu certyfikatu z języka greckiego.  

Testy są bezpłatne i mogą być wykorzystywane przez uczniów w każdej grupie wiekowej. 

Testy mogą być wykorzystane do przygotowania się do certyfikatu jak również do analizy potrzeb 

szkoleniowych. Nauczyciele mogą poprosić uczniów o napisanie takiego testu aby ocenić ich poziom 

znajomości języka. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Łatwe w użyciu 

+ Obejmuje wszystkie poziomy 

+ Natychmiastowa informacja zwrotna 

- Testy są dosyć jednolite 

 

Przydatne testy, które mogą pomóc uczniom przed i w trakcie kursu z języka greckiego.  

 

 

 

 

 

http://www.greek-language.gr/certification/tests/index.html
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Nr. 52 

Nazwa narzędzia Multimedia educational materials 

Link http://www.greek-

language.gr/certification/dbs/media/index.html  

Język docelowy Język grecki 

Grupa docelowa Początkujący do zaawansowanych 

Poziom A1 – C2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Rozumienie tekstów  

Rozumienie ze słuchu  

Materiały dodatkowe Połączenie internetowe 

Laptop/Komputer 

Głośniki 

Multimedia educational materials jest zbiorem oryginalnych tekstów, pisemnych i ustnych, 

pochodzących z wielu drukowanych i elektronicznych źródeł. Zbiór ten ma celu zwiększenie 

dostępnych materiałów dla nauczycieli języka greckiego jako języka obcego, pomocnych w tworzeniu 

materiałów edukacyjnych do wykorzystania podczas zajęć oraz do oceny pracy uczniów. Materiały 

podzielone są na poziomy (A1-C2) i typy (tekst lub audio).  

Materiały mogą być wykorzystane do nauczania ale również do przygotowania uczniów do 

certyfikatów językowych z języka greckiego. 

Materiały można wykorzystać na wiele sposobów, w całości lub osobno. Dodatkowo, nauczyciel ma 

możliwość dostosowania, uproszczenia bądź rozwinięcia tych materiałów stosownie z potrzebami 

swoich uczniów. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Łatwe w użyciu 

+ Możliwość dostosowania do potrzeb 

uczniów 

+ Oparte na autentycznych materiałach 

- Mało zróżnicowane 

- Brak materiałów wideo 

 

Multimedia authentic materials może być wykorzystany przez nauczycieli na wiele różnych sposobów.  

Nr. 53 

Nazwa narzędzia Deutschakademie online Kurs 

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

deutschkurs/griechisch/  

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom A1 – C2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

słownictwo, gramatyka, pisanie, rozumienie ze słuchu, 

mówienie i wymowa, rozumienie tekstów,  

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

Przy najmniej 10 minut 

Materiały dodatkowe wymagane: komputer lub smartfon z dostępem do Internetu 

dla każdego ucznia   

 

http://www.greek-language.gr/certification/dbs/media/index.html
http://www.greek-language.gr/certification/dbs/media/index.html
http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/griechisch/
http://www.deutschakademie.de/online-deutschkurs/griechisch/
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Deutschakademie oferuje kursy językowe w Niemczech, Austrii i na Słowacji. Poza stacjonarna ofertą, 

firma stworzyła również bezpłatny kurs języka niemieckiego online. 

Uczniowie mogą wybrać ćwiczenia online zgodnie z ich poziomem lub w oparciu o jeden z 70 

dostępnych podręczników do nauki języka niemieckiego. Znajdziemy tam również ćwiczenia w 

zakresie Dativ i Akkusativ oraz przykładowe testy.  

Kurs online oferuje ćwiczenia do 70 podręczników do nauki języka niemieckiego. W związku z tym 

jest bardzo prawdopodobne, że nauczyciele znajdą na  ćwiczenia do podręcznika na którym pracują.  

Nauczyciele mogą wykorzystać te ćwiczenia po ukończeniu całego podręcznika lub poszczególnych 

rozdziałów. Uczniowie mogą wybrać ilość pytań i temat, na którym chcą się skupić.  

Na platformie, nauczyciele znajda również ćwiczenia wielokrotnego wyboru do ich podręczników. 

Można je wykorzystać podczas zajęć bez większych wcześniejszych przygotowań.  

Ćwiczenia można wykorzystać w klasie jak i do samodzielnej nauki lub jako pracę domową. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Ćwiczenia dostosowane do wielu różnych 

poziomów i podręczników  

+ Interfejs dostępny w wielu różnych 

językach   

+ Uczniowie mogą wybrać temat i trudność 

ćwiczenia 

+ Odpowiednie dla początkujących 

- Wyłącznie ćwiczenia wielokrotnego wyboru 

 

 

Platforma ta może być użyta w klasie i nie wymaga długich przygotowań ze strony nauczyciela. 

Zawiera ćwiczenia do najpopularniejszych podręczników, więc uczniowie mają możliwość 

przećwiczyć wiadomości zdobyte podczas zajęć. Uczniowie mogą również dostosować te ćwiczenia 

do swoich preferencji w zakresie trudności i tematyki. 

Nr. 54 

Nazwa narzędzia Greek lessons Youtube 

Link https://www.youtube.com/channel/UCVilTpdWswydzc5TxkV

R8Xw 

Język docelowy Język grecki 

Grupa docelowa Poczatkujący 

Poziom A1 – A2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Rozumienie ze słuchu   Podstawy gramatyki       Słownictwo 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

6 – 28 minut 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

Całkowity czas trwania  8 filmów wynosi 2 godziny 

Materiały dodatkowe Połączenie internetowe      Laptop/Komputer         Głośniki 
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Zbiór 8 filmów edukacyjnych zawierających wprowadzenie do języka greckiego w formie animacji. 

Narracja jest w języku angielskim więc uczniowie muszą znać podstawy tego języka aby zrozumieć 

film. Znajdują się tam również przykłady w innych językach (np. zaimki osobowe przedstawione są w 

języku greckim z tłumaczeniami na język angielski, niemiecki, włoski i turecki).  

Lekcja 1 obejmuje: Alfabet, wymowę, łączenie liter, powitania 

Lekcja 2 obejmuje: Alfabet, wymowę, spółgłoski, samogłoski, intonację, pytanie o imię, o 

samopoczucie, czasownik “być”, liczby. 

Lekcja 3 obejmuje: zaimki osobowe, liczby, pytania o ilość, rozmowę przez telefon, czasowniki, 

“mieć”, “chcieć", "zostać", "wiedzieć”, „iść", "czekać", przyimki, imiona greckie, owoce, kolory.  

Lekcja 4 obejmuje: 1. Odmianę czasowników, przypadki, przedimki 

Lekcja 5 obejmuje: odmianę rzeczowników przez przypadki, przedimek określony i nieokreślony  

Lekcja 6 obejmuje: Części mowy, biernik, pytanie o pochodzenie,  dni tygodnia 

Lekcja 7 obejmuje: Zaimki dzierżawcze, czasownik „lubić” 

Lekcja 8 obejmuje: Kraje i języki, czasownik "mówić", rodzaje (męski/żeński/nijaki), odmianę 

czasowników 

Filmy te mogą być wykorzystane jako materiały edukacyjne do samodzielnej nauki przez uczniów. 

Można je również dołączyć do strony internetowej lub do kursu opartego na LMS (np. Moodle). Filmy 

te można również wykorzystać jako wprowadzenie do języka greckiego dla osób zainteresowanych 

nauka tego języka. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Łatwe w użyciu 

+ Można w prosty sposób wykorzystać jako 

element własnej strony internetowej lub kursu 

online  

- komentarz wyłącznie w języku angielskim  

- nie objęte prawami autorskimi  

 

 

Nr. 55 

Nazwa narzędzia Free online material for learning Greek 

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

Język docelowy Język grecki 

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom A2-C2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Rozumienie tekstów 

Pisanie 

Rozumienie ze słuchu i mówienie 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

Od kilku sekund do 2-3 minut 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

Od kilku sekund do 2-3minut 
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Materiały dodatkowe Laptop/ komputer 

Połączenie internetowe 

Smartfon 

 

Hellenic American Union publikuje materiały przyczyniające się do spełniania ich misji jako instytucji 

działającej w obszarze edukacji i kultury. Na stronie tej znajdziemy podręcznik do nauki języka 

greckiego i angielskiego jako języka obcego, podręczniki przygotowujące do egzaminów, katalogi z 

wystaw, monografie oraz inne publikacje kulturalne.  

Oto kilka z elementów katalogu publikacji: 

- Osiem kompletnych testów ćwiczących rozumienie ze słuchu, gramatykę, słownictwo, czytanie i 

pisanie 

- Pełne wprowadzenie do certyfikatów ECPE ( Examination for the Certificate of Proficiency in 

English), zawierające tablice wyników do sekcji pisania i mówienia. 

-  Arkusze odpowiedzi. Kompletne skrypty nagrań 

 

Materiałów tych możemy użyć bezpośrednio w klasie, filmy z dialogami można pokazać uczniom  i 

poprosić ich o powtórzenie. 

Wszystkie dialogi są krótkie i zrozumiałe.  

Na stronie internetowej do każdej z lekcji znajdziemy: 

Krótkie wprowadzenie w kontekst dialogu przed obejrzeniem filmu. 

Film z napisami w języku greckim. Film z napisami w języku angielskim.  

Skrypt do filmu, zarówno w wersji greckiej jak i angielskiej, najważniejsze słowa i zwroty z lekcji, 

wyjaśnienia. 

Ćwiczenia opierające się na słownictwie i gramatyce  zdanej lekcji. 

 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Łatwe w użyciu 

+ Format PDF  

+ Darmowe lekcje 

- Mała liczba kursów 

 

Platform jest przydatnym narzędziem dla nauczycieli języków, jednak nie jest to narzędzie 

dokończone. Znajdziemy tam 81 lekcji a do każdej z nich dołączone skrypt w formacie PDF oraz pliki 

mp3.  

 

 

Nr. 56 

Nazwa narzędzia Learning Greek Videos  

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

Język docelowy Język grecki 

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie  

Poziom A1-A2 

Zakres materiału (słownictwo; 

gramatyka; pisanie; czytanie; 

itd.) 

Czytanie 

Pisanie 

Słuchanie i mówienie 

Czas trwania materiału Od kilku sekund do 2-3 minut 
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Hellenic American Union publikuje materiały przyczyniające się do spełniania ich misji jako instytucji 

działającej w obszarze edukacji i kultury. Na stronie tej znajdziemy podręcznik do nauki języka 

greckiego i angielskiego jako języka obcego, podręczniki przygotowujące do egzaminów, katalogi z 

wystaw, monografie oraz inne publikacje kulturalne.  

Na stronie znajdziemy: 

- Osiem kompletnych testów ćwiczących rozumienie ze słuchu, gramatykę, słownictwo, czytanie 

i pisanie 

- Osiem testów sprawdzających umiejętność mówienia 

- Pełne wprowadzenie do certyfikatów ECPE, zawierające tablice wyników do sekcji pisania 

i mówienia. 

- Arkusze odpowiedzi.    

- Kompletne skrypty nagrań 

 

Materiałów tych możemy użyć bezpośrednio w klasie, filmy z dialogami można pokazać uczniom 

i poprosić ich o powtórzenie. 

Wszystkie dialogi są krótkie i zrozumiałe.  

Na stronie internetowej do każdej z lekcji znajdziemy: 

Krótkie wprowadzenie w kontekst dialogu przed obejrzeniem filmu. 

Film z napisami w języku greckim. Film z napisami w języku angielskim.  

Skrypt do filmu, zarówno w wersji greckiej jak i angielskiej, najważniejsze słowa i zwroty z lekcji, 

wyjaśnienia. 

Ćwiczenia opierają się na słownictwie i zagadnieniach gramatycznych poruszanych podczas lekcji. 

 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Łatwe w użyciu 

+ Format PDF  

+ Darmowe lekcje 

- Mała ilość kursów 

- Znajdziemy tu inne wersje filmów, jakkolwiek 

reszta nie różni się od poprzedniego narzędzia  

 

 

Platforma ta jest bardzo przyjazna użytkownikowi. Znajdziemy tam serie lekcji języka greckiego w 

postaci filmów. Filmy prezentują prosty ale autentyczny język w codziennych sytuacjach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

wideo(hh:mm:ss) 

Czas trwania całego ćwiczenia Od kilku sekund do 2-3 minut 

Materiały dodatkowe Laptop/ komputer 

Połączenie internetowe 

Smartfon 
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Nr. 57 

Nazwa narzędzia Flashcards 

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

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie  

Poziom A1, A2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

słownictwo, gramatyka, mówienie i wymowa 

Materiały dodatkowe zalecane: jeden computer na studenta, słuchawki; wymagane: 

co najmiej jeden computer w klasie 

 

To darmowe oprogramowanie oparte na fiszkach, opracowane przez Transparent Language uczy 

podstawowych zwrotów i zagadnień gramatycznych. Jest bardzo proste w użyciu, do slajdów 

dołączone są dźwięki a ogromny wybór tematów sprawia że każdy znajdzie coś dla siebie. 

Każde słowo czy zwrot dostępne jest również w formacie audio. Dodatkowo, uczniowie mogą słuchać 

nagrania w normalnej prędkości lub w zwolnionym tempie. 

Fiszki obejmują różne tematy. Można je wykorzystać w klasie, jako prace domową lub do 

samodzielnej nauki.  

Fiszki umożliwiają uczniom wybór sposobu nauki oferując różne tryby nauki, różnicując ćwiczenia od 

prostych do coraz trudniejszych. Uczniowie mogą kierować się kolejnością sugerowana przez stronę 

lub wybrać indywidulany tryb. 

Zakładając że każdy uczeń ma do dyspozycji komputer, przygotowanie lekcji z wykorzystaniem tego 

narzędzia nie jest wymagające dla nauczyciela. Narzędzie można również wykorzystać do 

samodzielnej nauki pod warunkiem, że uczniowie posiadają komputer z dostępem do Internetu.  

Za każda poprawną odpowiedź uczniowie otrzymują punkty. W związku z tym nauczyciele, którzy 

chcą jeszcze bardziej uatrakcyjnić zajęcia mogą wykorzystać ten element rywalizacji. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Łatwe w użyciu 

+ Format PDF  

+ Darmowe lekcje 

- Mały wybór kursów 

- Znajdziemy tu inne wersje filmów, jakkolwiek 

reszta nie różni się od poprzedniego narzędzia 

 

 

Strona ta oferuje fiszki na różne tematy. Uczniowie mogą wybrać pomiędzy różnymi trybami nauki i 

przystosować materiał do ich potrzeb. Do każdego słowa znajdziemy jego wymowę w formacie audio 

w normalnym lub zwolnionym tempie. Z tego względu narzędzie nadaje się nie tylko do powtarzania 

materiału ale również do ćwiczenia wymowy. Słowa i zwroty przetłumaczone są na język angielski, 

dlatego tez materiały te nadają się wyłącznie dla uczniów znających ten język. 

Strona umożliwia powtórzenie i przećwiczenie greckich słówek w ciekawy sposób. Poza możliwością 

wyboru tematu i sposobu pracy, uczniowie mają też możliwość wysłuchania znajdujących się tam 

słów i zwrotów. Jednakże strona ta nadaje się wyłącznie dla osób znających język angielski. 

http://www.byki.com/category/Greek/a/
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Nr. 58 

Nazwa narzędzia Greek Gramatyka 

Link http://www.greekGramatyka.eu  

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom A1 – B1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Gramatyka 

 

Na stronie znajdziemy omówienie współczesnej gramatyki greckiej a dokładniej wykorzystanie części 

mowy takich jak rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, itp. Do każdego tematu jest możliwość 

pobrania szczegółowych wyjaśnień z gramatyki. 

Dodatkowo, na stronie znajdziemy również ćwiczenia gramatyczne z podziałem na zagadnienia i 

stopień trudności. Do wszystkich ćwiczeń dostępne są klucze z odpowiedziami. 

Strona pomaga uczniom opanować współczesną gramatykę grecką. Nauczyciele mogą pobrać 

materiały i wykorzystać je w klasie po uprzednim wprowadzeniu tematu.  

Wyjaśnienia z zakresu gramatyki mogą się przydać uczniom podczas wypełniania ćwiczeń. Ćwiczenia 

te nadają się również do samodzielnej nauki jako że zawierają klucz odpowiedzi. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Szczegółowe wyjaśnienia zagadnień 

gramatycznych 

+ Wyjaśnienia podparte przykładamy 

+ Ćwiczenia dostępne są na różnych 

poziomach znajomości języka  

Ćwiczenia można dostosować do 

poziomu i potrzeb grupy  

- Wyjaśnienia przydatne dla osób dobrze znających 

język angielski  

 

Strona pomaga uczniom opanować współczesną gramatykę grecką. Wyjaśnienia zagadnień 

gramatycznych są jasne i szczegółowe, poparte wieloma przykładami. Ćwiczenia mogą być użyte na 

wiele sposobów – jako praca domowa, w klasie lub do samodzielnej nauki. Uwzględniają również 

różne poziomy znajomości języka. Jakkolwiek, wyjaśnieni zagadnień gramatycznych dostępne są 

wyłącznie w języku angielskim co uniemożliwia ich wykorzystanie w grupach o zróżnicowanym 

poziomie znajomości tego języka. 

 

 

 

 

http://www.greekgrammar.eu/
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Nr. 59 

Nazwa narzędzia Lexiscope 

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

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom A1 – C2 

Zakres materiału (słownictwo; 

gramatyka; pisanie; czytanie; 

itd.) 

słownictwo, gramatyka, pisanie, mówienie i wymowa 

Materiały dodatkowe  wymagane: komputer z dostępem do Internetu 

 

Neurolingo składa się z zespołu programistów i lingwistów, specjalizujących się w procesach uczenia 

się języków. Neurolingo zostało założone w 2005 roku przez członków zespołu  Neurosoft Language 

Technology. Na stronie można znaleźć słowa ze współczesnego języka greckiego, dowiedzieć się o 

ortografii, składni, synonimach i antonimach.  

Stronę można wykorzystać podczas zajęć, jako pracę domową lub do samodzielnej nauki.  

Podczas nauki języka uczeń wciąż napotyka na nowe słowa. Strona ta zawiera informacje o tych 

słowach pomagając je zapamiętać i zwiększyć swoje kompetencje językowe. Strona może być również 

przydatna w ćwiczeniu rozumienia tekstów i zwrotów używanych podczas pisania.  

Nauczyciele mogą również wykorzystać tę stronę do zapoznania uczniów ze słownikiem online 

pokazując im przykład takiego słownika i wyjaśniając jak wyszukać interesujące ich informację. 

Uczniowie mogą dalej przećwiczyć te umiejętność sprawdzając na stronie inne słowa podane przez 

nauczyciela. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Informacje o słowach używanych we 

współczesnym języku greckim  

+ Możliwość wykorzystania jako źródła 

pracy domowej lub pracy pisemnej 

+ Szczegółowe wyjaśnienie słów  

- Uczniowie nie zaznajomieni z korzystaniem ze 

słowników lub tego rodzaju słowników mogą 

potrzebować wprowadzenia w temat. 

 

Strona oferuje informacje o słowach używanych we współczesnym języku greckim. Może być też 

wykorzystana jako praca domowa lub praca pisemna. 

 

Nr. 60 

Nazwa narzędzia Digital Dialects  

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

Język docelowy Wiele jezyków 

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie  

Poziom A1-A2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Mówienie + fonetyka 

Rozumienie tekstów 

http://www.neurolingo.gr/en/online_tools/lexiscope.htm
http://www.digitaldialects.com/Bulgarian.htm
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Czas trwania całego 

ćwiczenia 

00:05:00+  

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer        

Połączenie internetowe 

Głośniki                

Projektor 

 

Digital Dialects jest interaktywną platformą do nauki języków online. Treści przedstawione są w 

formie gier i kwizów. Każdy temat rozpoczyna się od prezentacji nowego słownictwa, które następnie 

można przećwiczyć za pomocą interaktywnej gry. 

Gry moga byc wykorzystane w klasie czyniąc naukę ciekawszą i prostszą. Po wprowadzeniu nowego 

materiału, nauczyciel może wykorzystać slajdy i gry w celu przećwiczenia wymowy uczniów. 

Narzędzie nie nadaje samodzielnej nauki. Nauczyciel powinien nadzorować proces nauki i udzielać 

wskazówek przez cały czas korzystania z narzędzia. 

Na stronie znajdziemy również linki do innych platform służących nauce języków.  

Wady i zalety: 

+ - 

+ Zrozumiałe i krótkie materiały 

szkoleniowe 

+ Dobrze rozplanowany kurs 

- Nie nadaje się do samodzielnej nauki 

- Brak nagrań audio umożliwiających 

sprawdzenie wymowy 

 

Narzędzie to może być przydatne dla nauczycieli języków na początkujących poziomach. Nadaje się 

lepiej dla młodych uczniów i dzieci, ponieważ treści przedstawione są przy użyciu gry. 

 

 

Nr. 61 

Nazwa narzędzia Busuu 

Link https://www.busuu.com  

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom A2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo: tygodnia, codzienne obowiązki, czynności czasu 

wolnego  

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

30 – 40 minut 

Materiały dodatkowe Wymagane: komputers dla uczniów;  

Zalecane: dodatkowe ćwiczenia z czasu Present Simple  (zdania 

twierdzące, przeczące, pytające) 

 

Busuu jest platformą online oferującą możliwości uczenia się 12 różnych języków. W przypadku 

języka polskiego mamy mozliwość nauki na poziomach A1-B2. Możemy korzystać z bezpłatnej 

wersji, która daje nam ograniczony dostęp do dostępnych materiałów oraz możliwość nauki tylko 

https://www.busuu.com/
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jednego języka. Jeśli zdecydujemy się na wersje premium (€ 14.99 miesięcznie) otrzymamy dostęp do 

wszystkich ćwiczeń i języków.  

Lekcja 1: Czas wolny jest jedną z wielu lekcji dla uczniów na poziomie A1, do wykorzystania w 

klasie. Każda lekcja Busuu opiera się na tym samym modelu:  

1. Prezentacji języka docelowego (pojedynczych słów, krótkich zwrotów lub całych zdań) 

2. praktyce – krótkie ćwiczenia typu uzupełnianie zdań/dialogów, łączenie słów z obrazkami, itp.  

3. produkcja: pisanie lub nagrywanie wymowy 

Niestety, darmowa wersja Busuu daje dostęp do niektórych tylko ćwiczeń. 

Ta lekcja składa się z sześciu części – z czego jedna jest niedostępna jeśli korzystasz z wersji 

darmowej. Nauczyciel zaczyna prezentując język docelowy z wykorzystaniem  Part 1. Hobbies i Part 

2. music wyjaśniając to co niezbędne.  Język docelowy przedstawiony jest w kontekście – krótkie 

zdania, które uczeń może przeczytać i wysłuchać. Nauczyciel może dodatkowo wyjaśnić zagadnienie 

odmiany czasowników oraz różnicy pomiędzy formą infinitives i finite czasowników. Po zapoznaniu z 

nowym słownictwem, uczniowie mogą przejść do ćwiczeń, ale należy pamiętać o tym że nie wszystkie 

są dostępne w darmowej wersji. Potrzebujemy również komputera na każdego ucznia lub na parę oraz 

słuchawki, jako że wszystkie słowa/zwroty można odsłuchać, co pomaga w nauczeniu poprawnej 

wymowy.  

Następnie klasa może przejść do czasu Present Simple. Ta część lekcji prezentuje tylko strukturę zdań 

w czasie PS (zdania twierdzące, przeczące i pytania) ale nie podaje żadnych wyjaśnień odnośnie- 

zgodności formy czasownika z podmiotem czy odmiany. Dopiero po wyjaśnieniu tych zagadnień 

klasie można przejść do ćwiczeń. Należy pamiętać również o tym, że kwizy są przerywane reklamami 

wersji premium. Ćwiczenia z pisania i nagrywanie swojej wymowy może być robione w domu, 

ponieważ platforma oferuje pomoc ekspertów. 

 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Ciekawy sposób uczenia się - Bardziej nadaje się do samodzielnej nauki niż 

do pracy w klasie4 

 

 

Nr. 62 

Nazwa narzędzia e-ANG 

Link http://www.e-ang.pl/Lekcja,3,Global-Warming.html  

Grupa docelowa Wyłącznie osoby znające język polski 

Poziom B2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo  

Rozumienie ze słuchu 

Rozumienie tekstów  

Mówienie (dyskusja): Globalne ocieplenie 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

00:02:21 

Czas trwania całego 60 – 90 minut 

                                                           
4 Can be used in class if the teacher does enough preparation and has a suitable classroom with computers /headphones 
available to students. 

http://www.e-ang.pl/Lekcja,3,Global-Warming.html
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ćwiczenia 

Materiały dodatkowe Zalecane: ćwiczenia wprowadzające słownictwo przed 

przejściem do ćwiczeń ze słuchu czy pracy z tekstem  

 

e-Ang.pl oferuje szeroki wybór materiałów dla uczniów na poziomie A1-B1. Globalne ocieplenie jest 

jedną z wielu lekcji dla uczniów na poziomie B2, do wykorzystania na lekcji. Lekcja składa się z 

czterech elementów: czytanie, słuchanie, słownictwo i ćwiczenia komunikacyjne, wszystkie z nich 

związane z tematem środowiska i globalnego ocieplenia. Lekcja umożliwia również przećwiczenie 

nowego słownictwa i wykorzystanie go podczas dyskusji na koniec zajęć. 

Większość uczniów na poziomie B2 najprawdopodobniej zna już temat, jakkolwiek wprowadzenie 

pewnych słów przed przejściem do właściwych ćwiczeń mogą być niezbędne.  

Ćwiczenie na rozumienie tekstu Greenhouse effect może być użyte jako wprowadzenie do tematu. 

Tekst zawiera podstawowe słowa/zwroty z zakresu środowiska naturalnego i oferuje możliwość 

przećwiczenia tego słownictwa. Nauczyciel powinien upewnić się że uczniowie znają podstawowe 

zwroty takie jak greenhouse gases emission, greenhouse effect, global warming itp. 

Następnie uczniowie mogą przejść do ćwiczeń ze słuchu. Oglądają film i odpowiadają na cztery 

pytania wielokrotnego wyboru dotyczące obejrzanego materiału.   

Ostatnia część – ćwiczenia w mówieniu to długa lista pytań, które mogą zostać użyte w dyskusji na 

koniec zajęć, zarówno jako ćwiczenia dla całej klasy bądź praca w parach/grupach. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Lekcje są dobrze rozplanowane i mają 

przejrzystą strukturę  

+ Bardzo dużo słów i zwrotów 

+ Ciekawe zadania 

- Wymaga zalogowania się (aby to zrobić trzeba 

znać podstawy języka polskiego ponieważ 

prawie wszystkie informacje na stronie są w 

języku polskim) 

 

 

Materiał wideo i zadania na rozumienie tekstów stanowią dobrą podstawę do zaplanowania lekcji na 

słownictwo/mówienie na poziomie B2, skoncentrowanej na ćwiczeniu płynności i poprawności 

mówienia. Nadaje się jako podstawa do dyskusji. 

 

Nr. 63 

Nazwa narzędzia EduStation 

Link http://www.edustation.pl/  

Grupa docelowa Osoby dorosłe, mówiące po polsku 

Poziom A2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Rozumienie ze słuchu  

Rozumienie tekstów  

Mówienie (dyskusja): Kraje, narodowości, języki 

Czas trwania materiału 00:00:19 (nagrania audio) 

http://www.edustation.pl/
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wideo(hh:mm:ss) 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

40 – 60 minut 

Materiały dodatkowe Zalecane:  materiały z dodatkowymi ćwiczeniami np. na 

rozumienie ze słuchu 

 

Edustation oferuje wiele różnych materiałów dla uczniów na poziomie od A1/A2 do B2, jakkolwiek za 

większość z nich trzeba zapłacić. 

Jedna z ‘mini lekcji’ - Curiosities – może być wykorzystana w klasie do wprowadzenia słownictwa w 

zakresie krajów, narodowości i języków na poziomie A2. Lekcja zaczyna się od podstawowych 

informacji na temat języka docelowego – krótkie zdania z nagraniami audio i trzy ćwiczenia do 

każdego zdania. 

Większość uczniów na poziomie A2 nie powinna mieć żadnych problemów z aktywnym udziałem w 

zajęciach, jakkolwiek wcześniejsze wprowadzenie niektórych słów i zwrotów może być konieczne. 

Nauczyciel zaczyna wprowadzając kluczowe słowa takie jak language, official, (the most) common, 

etc. przed przystąpieniem do ćwiczeń na rozumienie ze słuchu. Ponieważ na stronie nie znajdziemy 

ćwiczeń, które można wykonywać podczas słuchania, nauczyciel powinien przygotować krótkie 

krótkie ćwiczenia typu multiple choice (wielokrotnego wyboru) lub gap-fill (uzupełnij luki). Kiedy 

uczniowie wypełnią ćwiczenia, nauczyciel odtwarza zadania jedno po drugim a uczniowi powtarzają. 

W zależności od klasy, nauczyciel może wprowadzić pytania lub przygotować własne materiały na 

przećwiczenie słownictwa. Dobrym pomysłem byłby kwiz albo ankieta z pytaniami typu Jakie znasz 

języki?, jaki jest oficjalny język w Meksyku?, itp. Każde z pozostałych trzech ćwiczeń może być 

zrobione przez uczniów w domu lub w klasie z pomocą nauczyciela. 

 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Lekcje są krótkie i prezentują przydatne 

słownictwo 

+ Ćwiczenia są dobrze opracowane i dają 

możliwość przećwiczenia wymowy, co jest 

niezwykle istotne na każdym z poziomów 

- Większość materiałów dostępnych na stronie 

są płatne 

- Strona jest w języku polskim i z tego 

względu nadaje się wyłącznie dla osób 

znających język polski 

- Wymagany login 

 

To dobrze opracowana lekcja, ale nauczyciel powinien przygotować własne materiały z dodatkowymi 

ćwiczeniami.   

 

 

 

 



     “THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS”  

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

 

80 

Nr. 64 

Nazwa narzędzia e-angielski 

Link http://www.e-angielski.com/lekcje-mp3/lekcja-10  

Grupa docelowa Osoby dorosłe, mówiące po polsku 

Poziom B1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo  

Rozumienie ze słuchu  

Rozumienie tekstów  

Mówienie (dyskusja): Rezerwacja hotelu 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

00:02:08 (nagrania audio ) 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

40 – 60 minut 

Materiały dodatkowe Zalecane: materiały z dodatkowymi ćwiczeniami  

 

16 lekcji audio opracowanych do samodzielnej nauki, które można łatwo zaadoptować w klasie na 

poziomie B1. Lekcja 10 – Rezerwacja hotelu – opiera się na rozmowie telefonicznej i wprowadza 

słownictwo, przydatne w sytuacji gdy chcemy zarezerwować pokój w hotelu. Większość uczniów na 

poziomie B1 zna ten kontekst sytuacyjny, jakkolwiek wcześniejsze wprowadzenie niektórych 

słów/zwrotów związanych z hotelem może być konieczne. Uczniowie powinni już znać czas 

gramatyczny Present Continuous (I'm looking for a room...) i potrafić podać cenę, daty i liczby (numer 

karty kredytowej, telefon, itp.). 

Nauczyciel zaczyna wprowadzając podstawowe słownictwo związane z tematem oraz kluczowe 

słowa/zwroty, które pojawią się w nagraniu (np. single / double room, reservation etc.). Ponieważ 

strona ta nie oferuje żadnych do wykonania w trakcie słuchania, nauczyciel powinien przygotować 

krótkie ćwiczenia typu pytania wielokrotnego wyboru czy uzupełnianie luk. Po przesłuchaniu 

nagrania, nauczyciel zbiera od uczniów pytania i odpowiedzi dotyczące rezerwowania pokoju w hotelu 

i zapisuje je na tablicy, wyjaśniając jeśli jest potrzeba. Aby umożliwić uczniom przećwiczenie języka 

docelowego, nauczyciel musi przygotować proste zadanie – np. układanie słów w odpowiedniej 

kolejności. Następnie uczniowie rozwiązują zadanie w parach lub indywidualnie. Te same zdania 

mogą być użyte przez uczniów do napisania krótkich dialogów. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ W lekcji znajdziemy dużo przydatnych 

słów/zwrotów  

 

- Dialogi momentami wydają się nienaturalne  

- Strona jest prawie w całości w języku polskim, 

więc nadaje się wyłączni dla osób znających ten 

język 

 

Lekcja ta może  stanowić dobre wprowadzenie do lekcji ćwiczącej słownictwo/mówienie, ale 

nauczyciel musi przygotować własne materiały dodatkowe. Ćwiczenia dostępne na stronie są 

odpowiednie do samodzielnej nauki, więc nauczyciel powinien opracować własne aby przećwiczyć 

materiał w klasie.  

 

http://www.e-angielski.com/lekcje-mp3/lekcja-10
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Nr. 65 

Nazwa narzędzia angprofi 

Link http://www.angprofi.pl/lekcja-dwudziesta-pierwsza.html  

Grupa docelowa Osoby dorosłe, mówiące po polsku 

Poziom A2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo   

Mówienie: Zawody  

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

60 minut 

Materiały dodatkowe Zalecane: materiały z ćwiczeniami w zakresie słownictwa  

 

Angprofi oferuje 44 proste lekcje dla uczniów na poziomie A1-B1. Lekcja 21: Jobs and Professions 

może być wykorzystana w klasie do wprowadzenia słownictwa związanego z tematem pracy dla 

uczniów na poziomie A2. Lekcja obejmuje podstawowe słowa/zwroty związane z pracą i różnymi 

zawodami. Aby aktywnie uczestniczyć w zajęciach, powinni umieć użyć czasowniki be, have (got) i 

can, oraz znać zastosowanie i budowę czasu Present Simple.  

Nauczyciel rozpoczyna zajęcia wyjaśniając różnicę pomiędzy słowami job i work, co może też być 

wykorzystane jako powtórzenie czasu Present Simple (np. I work, he works, I have a job, she has a job 

itp.) 

Następnie, nauczyciel omawia i objaśnia znaczenie słów, które pojawią się podczas lekcji. Ponieważ 

lista obejmuje jedynie najistotniejsze zwroty, nauczyciel może zechcieć wprowadzić dodatkowe 

słownictwo i poprosić uczniów o wykorzystanie go w zdaniach. Język docelowy może być użyty przez 

uczniów do napisania krótkich dialogów, które mogą zostać później użyte do ćwiczeń typu role play. 

Lekcja może posłużyć również do ćwiczenia przyimków np. I work as a / in / at etc. lub jako 

wprowadzenie do czasu Present Continuous np. I'm looking for a job. 

Sekcja Ćwiczenia może być użyta w celu dodatkowego przećwiczenia w klasie lub w domu. 

 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Lekcje odpowiednie dla dorosłych 

słuchaczy 

+ Ciekawe gry pozwalające przećwiczyć 

nowe słownictwo 

+ Obrazki, które moga być przydatne 

uczniom wzrokowym   

 

- Na stronie nie znajdziemy żadnych ćwiczeń  

- Strona odpowiednia dla osób znających język 

polski 

 

 

Materiały te stanowią świetną podstawę do opracowania lekcji z zakresu słownictwo/mówienie dla 

uczniów na poziomie A2. Daje duże możliwości w zakresie ćwiczeń komunikacyjnych, co jest bardzo 

przydatne ale równocześnie trudne do przeprowadzenia na tak niskim poziomie znajomości języka. 

http://www.angprofi.pl/lekcja-dwudziesta-pierwsza.html
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Nr. 66 

Nazwa narzędzia Hello Angielski 

Link http://www.helloangielski.pl/  

Grupa docelowa Osoby znające język polski 

Poziom A2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo , gramatyka, mówienie: ubrania  

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

60 – 90 minut 

Materiały dodatkowe Zalecane: materiały z czasami gramatycznymi Present Simple 

/ Present Continuous 

 

Hello Angielski oferuje proste lekcje dla uczniów na poziomie A1-A2. Jest to lista słów/zwrotów (z 

wymową) obejmującą podstawowe tematy i zagadnienia gramatyczne oraz bardzo dużo ćwiczeń i gier.   

Nauczyciel może połączyć wybrane słowa z listy i przygotować lekcję na różne tematy np. Kolory, 

ubrania i akcesoria, opisywanie ubrań, co ludzie lubią nosić, itp. Te same materiały mogą zostać użyte 

do nauczania czasu Present Simple i przysłówków częstotliwości np. I like … I don't like, I always / 

never wear. etc. 

Do listy słów dołączone są ćwiczenia różnego typu: kwiz lub test, fiszki, gry (wisielec, węże, 

krzyżówki, Sudoku, itp.). 

Nauczyciel rozpoczyna zajęcia omawiając listę słów ubrania (clothes), akcesoria i dodatki 

(accessories) and nazwy kolorow (colours). W zależności od grupy, nauczyciel może chcieć 

wprowadzić dodatkowe słownictwo. Następnie uczniowie robią ćwiczenia na wprowadzone 

słownictwo. Ewentualnie, nauczyciel może przygotować własne materiały wizualne lub poprosić 

uczniów o opisanie w co są ubrani. Przy okazji tego można wprowadzić czas Present Simple (wear) 

lub Present Continuous (is wearing).  

Wady i zalety: 

+ - 

+ Dużo przydatnych słów i zwrotów - Lekcja nie jest dobrze zorganizowana, ale 

jeśli nauczyciel odpowiednio się przygotuje i 

opracuje własne ćwiczenia i zadania to lekcja 

ta może być ciekawa.  

- Odpowiednie wyłącznie dla osób znających 

język polski (wszystkie materiały, łącznie z 

opisem zagadnień gramatycznych są w języku 

polskim). Transkrypcja fonetyczna angielskich 

słów wykorzystuje polskie symbole 

fonetyczne zamiast symboli IPA) 

 

 

http://www.helloangielski.pl/
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Materiał stanowi świetną podstawę do opracowania lekcji w zakresie słownictwo/mówienie dla 

uczniów na poziomie A2. Znajdziemy tam przydatne słownictwo, ale brakuje kontekstu w którym 

mogłoby zostać zaprezentowane. 

 

Nr. 67 

Nazwa narzędzia Angielski.co.uk 

Link http://angielski.co.uk/  

Grupa docelowa Osoby znające język polski 

Poziom A2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Mówienie (Icebreaker): Zapoznawanie się 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

40 – 60 minut 

Materiały dodatkowe Wymagane: materiały zawierające słowa/zwroty 

 

Angielski.co.uk nie oferuje dużej ilości materiałów na stronie poza pojedynczymi listami 

słów/zwrotów - Useful expressions. Można to wykorzystać w klasie na przykład podczas pierwszych 

zajęć z danego tematu w grupie na poziomie B2. 

Lista obejmuje zbiór zwrotów, które można podzielić na cztery kategorie:   

1. Co powiedzieć podczas specjalnych okazji 

2. Mówienie o upodobaniach 

3. Mówienie o sobie 

4. Zwroty przydatne podczas pobytu w krajach anglojęzycznych  

Nauczyciel może dodać lub edytować każdy ze zwrotów na liście lub dodać inne odpowiednie zwroty. 

Uczniowie pracują w parach i powinni mieć przynajmniej jedna kopię na parę.   

Uczniowie pracują w parach układając zwroty z listy w czterech wspomnianych kategoriach 

(nauczyciel może zmienic kategorię, jeśli uzna to za potrzebne). Kiedy uczniowie skończą zadanie, 

nauczyciel analizuje zwroty i dostarcza niezbędnych wyjaśnień np. Jak zadawać pytania.  

 

Następnie nauczyciel ustala limit czasowy (np. 5 – 10 minut) i uczniowie w grupach mają napisać tyle 

zwrotów dla tych czterech kategorii, ile są sobie w stanie przypomnieć. Nauczyciel może wybrać tylko 

jedną lub dwie kategorie zamiast wszystkich czterech. Grupa, która wypisze największa liczbę 

zwrotów wygrywa. Zwroty użyte w powyższych kategoriach, mogą zostać wykorzystane do ćwiczenia 

w którym uczniowi się zapoznają, na przykład w grze typu Znajdź kogoś kto….  Po zakończeniu tego 

ćwiczenia, nauczyciel może ustalić dyskusję związaną z tematem. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Ciekawe ćwiczenia 

+ Odpowiednie na pierwsze lekcje, gdy 

uczniowie nie znają się jeszcze dobrze 

- Niektóre z wyrażeń na liście nie nadają się do 

wykorzystania w klasie i nauczyciel powinien 

zastąpić je właściwymi odpowiednikami  

- Odpowiednie wyłącznie dla osób znających 

http://angielski.co.uk/
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język polski 

- Wymaga długich przygotowań ze strony 

nauczyciela  

 

 

Nr. 68 

Nazwa narzędzia LangMaster learning 

Link http://www.langmaster.com/lmcom/com/web/bg 

Język docelowy/s Języki niemiecki, hiszpański, włoski, francuski i angielski   

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie  

Poziom A1- C1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo              Rozumienie ze słuchu 

Gramatyka               Rozumienie tekstów  

Pisanie                     Mówienie i fonetyka 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

00:20:00 – 01:00:00+ 

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer    Połączenie internetowe 

Głośniki          Projektor 

 

Langmaster.com oferuje darmowe kursy i ćwiczenia językowe, w wielu różnych językach. Kursy 

składają się z rozległych rozdziałów, obejmujących wszystkie zagadnienia gramatyczne w podziałem 

na poziomy, od poczatkującego do zaawansowanego. Wszystkie kursy sa w języku angielskim i w 

innych językach, kurs angielskiego dostępny jest w 12 różnych językach. 

Ćwiczenia mogą być bezpośrednio użyte w klasie lub dopasowane do potrzeb grupy. Uczniowie mogą 

dodatkowo powtórzyć ćwiczenia w domu dla lepszego przećwiczenia. Można również wykorzystać je 

w testach do określania poziomu zaawansowania lub postępów.  

Język niemiecki - 198 rozdziałów, 1845 ćwiczeń        Język włoski - 125 rozdziałów, 853 ćwiczeń 

Język hiszpański - 122 rozdziałów, 747 ćwiczeń         Język francuski - 102 rozdziałów, 780 ćwiczeń 

Język angielski – 293 rozdziałów, 1489 ćwiczeń 

Gramatyka może przydać się uczniom przy samodzielnej nauce lub nauczycielom podczas 

przygotowania materiałów do zajęć. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Dostępne testy poziomujące przed 

przystąpieniem do kursu  

+ Obrazki i zdjęcia dołączone do każdego 

ćwiczenia 

+ Rozdziały szczegółowo wyjaśniające 

zagadnienia gramatyczne  

+ Gramatyka i ćwiczenia dostosowane do 

wszystkich poziomów zaawansowania    

- Ćwiczenia z dźwiękiem oraz narzędzie 

Posłuchaj i Powiedz wymagają zainstalowania 

dodatkowego oprogramowania  

 

http://www.langmaster.com/lmcom/com/web/bg
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Wielojęzykowa platforma do nauki języków. Nadająca się doskonale zarówno dla uczniów jak i 

nauczycieli.  

 

Nr. 69 

Nazwa narzędzia Internet Polyglot 

Link http://www.internetpolyglot.com/ 

Język docelowy 37 języków 

Grupa docelowa Poczatkujący 

Poziom A1 

Topic  Słownictwo 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

00:10:00+ 

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer           Połączenie internetowe 

Głośniki                 Projektor 

 

Internet Polyglot pomaga użytkownikom w opanowaniu obcych języków dzięki metodzie służącej 

lepszemu zapamiętaniu słów i ich znaczeń. Wszystkie kursy są na poziomie poczatkującym, ale 

znajdziemy tam mnóstwo materiałów. Nowy materiał prezentowany jest w interaktywny sposób za 

pomocą cyfrowych fiszek, co sprawia że nauka jest ciekawsza i bardziej efektywna. Wiele rozdziałów 

ma formę prostych gier, opartych na dźwięku lub obrazach, co sprzyja zapamiętywaniu.  

Użytkownik musi wybrać kombinację językową (2 z 37 języków) – pierwszy to język którego chce się 

nauczyć a drugi to język który już zna (wszystkie wyjaśnienia i tłumaczenia będą w tym języku).  

Platform oferuje szeroki wybór lekcji audio podzielonych na różne tematy i nagranych przez native 

speakerów. Lekcje te dostępne są pod warunkiem że drugim językiem jest język angielski. Słowa 

wymawiane są w pierwszym języku a następnie tłumaczone na język angielski. Nagrania są bardzo 

wyraźne a po każdym słowie jest przerwa umożliwiająca powtórzenie. 

Znajdziemy tam wiele gier edukacyjnych, które mogą być bezpośrednio wykorzystane podczas zajęć 

lub testów oceniających postępy uczniów  – gra obrazkowa  (łączenie obrazka z odpowiednim 

tłumaczeniem); Zgadywanka (łączenie słowa z odpowiednim tłumaczeniem); Matching (łączenie grup 

słów z odpowiednimi tłumaczeniami); Typing (zgadywanie i wpisywanie odpowiedniego słowa); 

Word search (szukanie słów w rozsypance literowej).  

Wady i zalety: 

+ - 

+ Interaktywna platforma 

+ Lekcje audio  

- Nauczenie się korzystania z platform 

zajmuje dużo czasu 

– Narzędzie mało intuicyjne 

 

Celem platform nie jest wyjaśnienie prezentowanego materiału, lecz pomóc uczniom w dobrym go 

zapamiętaniu. Uczeń powinien już znać dany temat, platforma pomaga go dobrze przećwiczyć.  

http://www.internetpolyglot.com/
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Nr. 70 

Nazwa narzędzia MOOEC 

Link http://www.mooec.com/ 

Język docelowy Język angielski 

Grupa docelowa Początkujący 

Poziom A1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo          Rozumienie ze słuchu 

Gramatyka               Rozumienie tekstów  

Pisanie                 Mówienie i wymowa 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

00:30:00+ 

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer           Połączenie internetowe 

Głośniki                 Projektor 

 

MOOEC jest skrótem od MASSIVE OPEN ONLINE ENGLISH COURSE – zawiera wiele kursów 

język angielskiego na różnych poziomach i różnych autorów. Kursy dla początkujących obejmują 

różne tematy, nadają się więc dla osób posiadających podstawową znajomość języka a koncentrują się 

na kompetencjach komunikacyjnych, podstawach gramatyki oraz umiejętnościach słuchania i czytania, 

niezbędnych na początkowych etapach uczenia się.  

Dla kazdej lekcji istnieje kilka katalogów– Lifestyle; General English; Pathway to Higher learning; 

IELTS preparation; English for academic purposes. Każda z lekcji zawiera szczegóły dotyczące 

trudności, długości, funkcji i tematu. Wiele lekcji zawiera również materiały audio/wideo.  

Kurs gramatyki jest bardzo rozbudowany– obejmuje 93 lekcje i materiały na 12 godzin. Uczy 

angielskiej gramatyki na wszystkich poziomach zaawansowania od A1 do C1 i przygotowuje do 

egzaminów. 

Znajdziemy tam lekcje z zakresu słownictwa, czytania, słuchania i mówienia. Dostępne lekcje 

obejmują wszystkie poziomy zaawansowania od poczatkujących do zaawansowanych uczniów.  

 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Łatwe w użyciu 

+ Ciekawe ćwiczenia 

- Ograniczony wybór tematów 

 

Lekcje podzielone są na różne poziomy zaawansowania i zatwierdzane przez komitet profesjonalnych 

nauczycieli języka angielskiego, zapewniając odpowiednią jakość wybranego materiału.  

 

Nr. 71 

Nazwa narzędzia Alison 

Link http://www.abaenglish.com  

Język docelowy Język angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski, 

http://www.mooec.com/
http://www.abaenglish.com/
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włoski, niemiecki 

 

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom A1-C1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Gramatyka 

Rozumienie ze słuchu 

Mówienie + fonetyka 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

00:05:00 – 00:10:00 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

01:00:00 – 03:00:00 (z możliwością podzielenia na rozdziały) 

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer                 

Połączenie internetowe 

Głośniki                       

Projektor 

 

Alison jest społecznością internetową, oferującą darmowe, materiały edukacyjne wysokiej jakości, 

pomagające w rozwinięciu umiejętności językowych przydatnych w pracy.  

Kurs ten doskonale nadaje się dla nauczycieli i trenerów SLA. Ten darmowy kurs online wprowadza 

podstawowe teorie i praktyki przydatne nauczycielom języków obcych. Kurs szczegółowo omawia 

potrzeby dorosłych osób uczących się języków obcych, poszczególne style uczenia się oraz 

możliwości usprawnienia komunikacji międzykulturowej w klasie. Następnie opisuje zadania 

i ćwiczenia zwiększające zrozumienie języka angielskiego. W końcu, wyjaśnia jak przygotować 

i przeprowadzić lekcję, łącznie z przygotowaniem konspektu zajęć, zarządzaniem klasą 

i przeprowadzaniem testów. Kurs ten doskonale nadaje się dla osób, które chcą uczyć języka 

angielskiego lub dowiedzieć się czegoś o teoriach uczenia i nauczania.   

Kursy języka angielskiego podzielone są na siedem kategorii: 

- 2 kursy kończące się dyplomem;  

- 6 kursów gramatycznych;  

- 3 kursy z literatury angielskiej ; 

- 3 kursy mówienia; 

- 1 kurs nauczania języka angielskiego; 

- 4 kursy języka angielskiego w zakresie Turystyki; 

- 1 kurs języka angielskiego w biznesie.  

Czas trwania każdego z kursów wynosi od 1 do 3 godzin. Oczekiwane wyniki nauczania to: 

poszerzenie zakresu słownictwa w poszczególnych tematach; poprawa wymowy; przećwiczenie 

najczęściej używanych czasowników, rzeczowników i zwrotów w języku angielskim, lepsze 

zrozumienie podstaw gramatyki, lepsze zrozumienie kontekstu użycia poszczególnych czasów 

gramatycznych, zrozumienie różnic w języku mówionym i pisanym; opanowanie podstaw 

konwersacji, poznanie zasad przeprowadzania efektownych prezentacji.   
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Narzędzi eto świetnie nadaje się do samodzielnej nauki, ale po odpowiednich zmianach, nauczyciele 

mogą je wykorzystać również w klasie.  

Wady i zalety: 

+ - 

+ Specjalistyczny kurs dla nauczycieli języków 

+ Certyfikaty na zakończenie kursu 

+ Ocena 

+ Dobrze opracowane ćwiczenia  

+ Wybór kursów 

+ Łatwe w użyciu 

- Lepiej nadaje się do samodzielnej pracy 

 

Kurs internetowy języka angielskiego ALISON jest ciekawy dla wszystkich osób posiadających 

podstawową znajomość języka angielskiego, które chcą rozwinąć słownictwo i poprawić wymowę, a 

w efekcie sprawniej porozumiewać się w języku angielskim.  
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Nr. 72 

Nazwa narzędzia ABA 

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

Język docelowy EN 

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie  

Poziom A1-C2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo               Rozumienie ze słuchu  

Gramatyka                Mówienie + fonetyka 

Pisanie                       Rozumienie tekstów 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

00:05:00 – 00:10:00 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

00:30:00+ 

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer          

Połączenie internetowe 

Głośniki                

Projektor 

 

Naturalne podejście przyjęte w kursie ABA stymuluje podobne procesy jakie mają miejsce podczas 

nauki języka za granicą: najpierw posłuchaj i zrozum, a następnie powiedz i napisz. Aby dobrze 

wykorzystać kurs, rozdziały przedstawione są w określonej kolejności, zaprojektowane tak aby 

nauczać poszczególnych umiejętności językowych w naturalnej kolejności – słuchanie, mówienie, 

pisanie, tłumaczenie, lekcje wideo, ćwiczenia, słownictwo i ocena.  

Na kurs składa się 144 lekcji (zawierających materiały wideo) podzielonych zgodnie z poziomem 

zaawansowania – początkujący; niżej średniozaawansowani; średniozaawansowani; wyżej 

średniozaawansowani; zaawansowani i Business English. Nie wszystkie elementy kursu są bezpłatne, 

ale materiały wideo i wszystkie rozdziały dostępne są dla wszystkich poziomów.   

Rozdziały są ciekawe i interaktywne. Mogą być wykorzystane w klasie lub do samodzielnej nauki. 

Lekcje wideo świetnie nadają się do wykorzystania w klasie. Jakość jest doskonała a wyjaśnienia 

zrozumiałe.  

Sekcja Gramatyka obejmuję następujące tematy – przymiotniki, zaimki, przysłówki, przyimki, 

czasowniki i frazy. Dzięki interaktywnej technologii Listen-Record-Compare (LRC®), użytkownicy 

mają możliwość przećwiczenia wymowy i mówienia.  .  

Po ukończeniu każdej lekcji można wypełnić test oceniający postępy. Test dostępny jest jedynie po 

całkowitym ukończeniu zadań.  

Kurs języka angielskiego ABA zawiera również lekcje wideo pomagające w zrozumieniu i 

opanowaniu angielskiej gramatyki. Najlepsi nauczyciele z amerykańskich i brytyjskich uczelni, 

wyjaśnią za pomocą niezwykle ciekawych filmów, angielską gramatykę. Znajdziemy tam 144 lekcje 

wideo, jedną na każdy rozdział: na każdej lekcji uczeń opanowuje inną funkcję gramatyczną. 

Interaktywna Gramatyka jest przydatnym przewodnikiem dla uczniów w trakcie całego procesu 

nauczania. Narzędzie to umożliwia zrozumienie gramatyki angielskiej w przyjemny sposób.  
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Wady i zalety: 

+ - 

+ Profesjonalna strona 

+ Materiały audio i wideo wysokiej jakości 

+ Łatwe w użyciu 

+ Uczenie się przy pomocy tego narzędzia jest 

przyjemne i daje satysfakcję 

+ Filmy z napisami 

- Cały kurs nie jest bezpłatny, jak również 

konsultacje z nauczycielem czy certyfikaty 

 

System nauki języka angielskiego stymuluje naturalne predyspozycje do nauki języka w realnym 

środowisku. Wiedza ta jest powiązana z codziennym życiem. Uczący bardziej koncentruje się na 

treściach niż na formie i uczy się w sposób intuicyjny.  

Bardzo przydatna platforma. Profesjonalnie zaprojektowana i zawierająca materiały o wysokiej 

jakości. Dobra zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.  
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Nr. 73 

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

University Study 

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

Język docelowy Język angielski 

Grupa docelowa Future or current universitry students / All learners 

Poziom B2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Gramatyka 

Pisanie 

 

Kurs ten został opracowany przez University of Reading i zawiera krótkie wprowadzenie do pisania 

akademickiego, umożliwiając uczniom zrozumienie kluczowych elementów tego rodzaju pisma. 

Metody nauki obejmują materiały wideo, przykłady, dyskusje i kwizy. 

Uczniowie rozwiną umiejętności w zakresie gramatyki używanej w pisaniu akademickim, dowiedzą 

się o etapach w pisaniu esejów oraz sami napiszą. Na kursie uczniowie dowiedzą się jaką strukturę 

powinien mieć esej, jak pisać teksty akademickie oraz poznają zagadnienia gramatyczne potrzebne w 

tego typu tekstach.   

Podczas kursu prezentowane są przykłady tekstów akademickich napisanych przez uczniów, aby 

pokazać jakie najczęstsze błędy pojawiają się w tego typu tekstach. Autor dostaje konkretne wytyczne 

odnośnie treści, struktury czy języka użytego w eseju. 

Platforma dostarcza uczniom narzędzi do oceny swoich prac pisemnych oraz prac innych osób, jak 

również wyjaśnia kluczowe aspekty języka wykorzystywanego w pisaniu akademickim. 

Kurs trwa ponad pięć tygodni, podczas których omówione zostają: 

1. Elementy tworzenia tekstów akademickich 

2. Struktura eseju 

3. Twój pierwszy esej: język 

4. Twój pierwszy esej: organizacja treści 

5. Twój pierwszy esej: informacja zwrotna i poprawki 

Kurs nadaje się do samodzielnej nauki. Jakkolwiek, nauczyciele języków mogą również wykorzystać 

pewne elementy podczas nauczania pisania akademickiego. 

Wady i zalety:  

+ - 

Wysokiej jakości treści 

Dobra organizacja 

N/a 

 

Bardzo dobry kurs prezentujący raczej trudny temat w prosty i zrozumiały sposób. Opracowany przez 

profesjonalistów w dziedzinie edukacji.  

 

 

https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study
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Nr. 74 

Nazwa narzędzia Live Mocha 

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

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom A1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Mówienie: Skąd jesteś?  

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

10-sekundowe nagrania audio / fiszki: około 60 -sekundowe 

nagrania 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

30 – 40 minut 

Materiały dodatkowe Zalecane: materiały z dodatkowymi ćwiczeniami, mapa  

 

LiveMocha  oferuje dużo dobrze opracowanych, krótkich lekcji dla uczniów na poziomie A1 – B1. 

Lekcja: Skąd jesteś? / Where are you from? Może być wykorzystany w klasie do nauczania zadawania 

pytań i udzielania odpowiedzi oraz mówienia o innych narodowościach. Lekcja obejmuje podstawowe 

zwroty , pytania i odpowiedzi. Aby móc aktywnie uczestniczyć w zajęciach, uczniowie powinni znać 

proste powitania np. Cześć, oraz sposoby przedstawiania się oraz pytania innych o imię np. Jak na 

imię…, Jak masz na imię?, oraz znać czasowniki być i mieć.      

Lekcja składa się z czterech części: 

1. wprowadzenie – krótki dialog przedstawiający język docelowy (zawiera nagranie audio) 

2. słownictwo (fiszki) wprowadza słownictwo z zakresu krajów i narodowości 

3. zastosowanie/przykładowe zdania prezentujące język docelowy w kontekście (zawiera 

wymowę) 

4. praktyka – słuchanie, mówienie, pisanie, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi  

Nauczyciel zaczyna od prezentacji języka w dialogu (pytania i odpowiedzi) i fiszek przedstawiających 

kraje i narodowości. Nauczyciel może dodać więcej słów/zwrotów (w zależności od grupy), ale z 

pewnością potrzebna będzie jakaś pomoc wizualna np. mapy. Wyjaśnienia wymaga rodzaj męski 

i żeński przymiotnika np. Jestem z Polski. / Jestem Polką. / Jestem Polakiem. 

Część 3 i 4 tej lekcji (zastosowanie/przykładowe zdania/ćwiczenia) mogą być wykorzystane jako 

dodatkowe ćwiczenia do zrobienia w klasie lub w domu. Strona ta umożliwia kontakt z innymi 

uczniami oraz z ekspertami (polscy native speakerzy), którzy mogą sprawdzić każde ćwiczenie 

wykonane w domu. Jakkolwiek, informacja zwrotna nie pojawia się od razu i zwykle na ocenę danego 

ćwiczenia trzeba poczekać nawet kilka dni. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Ciekawy sposób nauki 

+ Interaktywna i intuicyjna platforma 

+ Bezpłatne konto umożliwiające zalogowanie 

się i zbieranie punktów potrzebnych do 

odblokowania następnych lekcji 

+ Umożliwia kontakt z innymi uczniami i native 

speakerami. 

+ Dobrze przygotowane lekcje 

- Materiały lepiej nadają się do samodzielnej 

nauki  

 

http://livemocha.com/pages/languages/learn-polish/
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 75 

Nazwa narzędzia Learn subjects in several languages  

Link https://www.edx.org/course/conversational-english-skills-

tsinghuax-30640014x-1 

Język docelowy Język angielski 

Grupa docelowa Osoby początkujące i zaawansowane 

Poziom A1-A2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Literowanie 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

00:02:00 - 00:05:00  

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

W zależności od ucznia  

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer/ Tablet  

Połączenie internetowe 

 

EDX jest platformą zawierającą wysokiej jakości materiały edukacyjne, jest to narzędzie do nauki 

online, na którym znajdziemy również kursy MOOC (kursy udostępniane bezpłatnie w Internecie 

dużej grupie osób), opracowane przez wiodące instytucje edukacyjne i uniwersytety. 

Z kursów korzystają uczniowie z całego świata. Znajdziemy tam kursy oferujące naukę w zakresie: 

sztuki, kultury, biologii, zarządzania, ekonomii, IT, inżynierii, zdrowia, historii, matematyki, 

literatury, filozofii, fizyki i oczywiście języków. Kursy powstały na uniwersytetach i w szkołach 

wyższych i przez nie są zarządzane. Kursy te mają charakter non profit i open source. 

Open edX  jest platformą typu open source dostępną bez opłat. Za pomocą narzędzia edX, osoby 

zajmujące się edukacją mogą tworzyć nowe narzędzia i przyczyniać się do rozwoju platformy, tworząc 

rozwiązania pomocne uczniom na całym świecie. 

Aby uzyskać dostęp do kursów należy założyć konto. Niektóre kursy zawierają linki do stron 

zewnętrznych. 

Aby rozpocząć kurs należy się zarejestrować. Znajdziemy tam materiały z zakresu gramatyki, kwizy 

i artykuły. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Bezpłatne lekcje 

+ Różne tematy 

+ Dużo języków do wyboru 

+ Kursy pisania listów motywacyjnych 

- Korzystanie z tego narzędzia może być 

skomplikowane 

 

Strona oferuje kursy z różnych przedmiotów i języków, ale korzystanie z nich jest dość 

skomplikowane. Poza tym, kursy rozpoczynają się w ustalonych datach. 

 

 

https://open.edx.org/
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Nr. 76 

Nazwa narzędzia BBC 

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

Grupa docelowa Osoby uczące się języka na poziomach niżej/wyżej 

średniozaawansowanym  

Poziom B1-B2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo               Gramatyka             Rozumienie tekstów  

Pisanie          ……… Rozumienie ze słuchu 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

2-3 minut 

Materiały dodatkowe Wszystkie kursy są dostępne na urządzenia mobilne i komputery 

(jeśli pracujemy na komputerze stacjonarnym, możemy pobrać pliki 

audio w mp3 oraz skrypt w PDF)  

Połączenie internetowe, projektor. 

 

 

BBC Learning English dostarcza materiały multimedialne do nauki języka, zawierające materiały 

audio, wideo i teksty, uczniom na całym świecie na poziomie B1 do B2. Materiały te stanowią pełne 

kursy, ale każdy element kursu może być wykorzystany niezależnie. Oznacza to że uczeń sam może 

wybrać najbardziej odpowiedni sposób nauki, przechodząc cały kurs lub wybierając poszczególne 

elementy. 

Kurs zawiera do 30 rozdziałów, a każdy z nich podzielony jest na sesje. Sesje publikowane są 

codziennie od poniedziałku do piątku. 

Każdy rozdział opiera się na innym temacie i omawia zagadnienia gramatyczne i słownictwo 

powiązane z tym tematem. Znajdziemy tam przydatne funkcje takie jak 6 minut gramatyki, 6 minut 

słownictwa, Aktualności, jak również dużo interaktywnych materiałów opartych na autentycznych 

nagraniach i filmach BBC.  

Narzędzia i materiały znajdujące się na stronie można wykorzystać w klasie lub do samodzielnej 

nauki. 

Samodzielna nauka: 

Uczeń musi posiadać smartfon, tablet lub komputer stacjonarny. Korzystając z komputera istnieje 

możliwość pobrania plików mp3 i skryptów w PDF. Materiały te pomagają w przećwiczeniu 

słownictwa, gramatyki, słuchania i czytania.  

W klasie 

Nauczyciele mogą wykorzystać to źródło jako dodatkowe materiały na koniec zajęć. Tematy są 

powiązane z codziennymi sytuacjami przez co nauczają żywego języka. Nauczyciel potrzebuje 

projektora i połączenia internetowego. Uczniowie mogą poznać nowe słowa za pomocą fiszek, 

obejrzeć i omówić filmy prezentujące codzienne sytuacje, nauczyć się zwrotów przydatnych na co 

dzień i przećwiczyć nowo nabytą wiedzę za pomocą ciekawych gier. Uczniowie mogą zostać 
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podzieleni na grupy i rozwiązywać kwizy, co pomoże im się zintegrować. Ewentualnie poszczególne 

kwizy mogą być wykorzystane jako praca domowa.  

Wady i zalety: 

+ - 

Multimedia English language zawiera 

materiały pozwalające na przećwiczenie 

gramatyki, słownictwa, wymowy i rozumienia 

tekstów oraz mowy. Lekcje są dobrze 

przygotowane. Duża ilość przykładów, kwizów 

i ćwiczeń. Do każdej lekcji znajdziemy 

transkrypcję nagrań, notatki, podcasty, 

wiadomości z zakresu kultury i historii. 

Strona jest dobrze zorganizowana, posiada 

ciekawą oprawę graficzną a nawigacja po niej 

jest prosta. 

Wszystkie treści są w języku angielskim 

 

Ta interaktywna platforma jest bardzo ciekawa i przyjazna użytkownikom, nadaje się zarówno do 

samodzielnej nauki jak i do wykorzystania w klasie. Źródło to jest bardzo rozbudowane i zawiera 

wiele różnorodnych materiałów multimedialnych na różne tematy. Z platformy z łatwością skorzystają 

zarówno uczniowie jak i nauczyciele. 
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Nr. 77 

Nazwa narzędzia Talk English 

Link http://www.talkenglish.com/ 

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom B1-B2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo  

Gramatyka 

Rozumienie tekstów  

Rozumienie ze słuchu  

Materiały dodatkowe Wszystkie kursy są dostępne na urządzenia mobilne i 

komputery (jeśli pracujemy na komputerze stacjonarnym, 

możemy pobrać pliki audio w mp3 oraz skrypt w PDF)  

Połączenie internetowe, projektor. 

 

 

TalkEnglish.com jest prostą platformą bogata w treści - 900 lekcji, 9000 plików audio. Interfejs 

dostępny jest w kilku językach. 

Uczenie się online jest bezpłatne, jednak za pobranie treści musimy zapłacić  

Na platformie znajdziemy lekcje do nauki czytania, pisania, słuchania i mówienia. Na 

TalkEnglish.com, lekcje są przygotowane w sposób umożliwiający równoczesne przećwiczenie 

powyższych umiejętności. Każdy element kursu może być przerabiany niezależnie od pozostałych. 

TalkEnglish.com korzysta z funkcji "Click, Listen, and Repeat", czyli „Kliknij, Posłuchaj i Powtórz”. 

W większości lekcji uczniowie czytają zdanie, klikają na nie i powtarzają za native speakerem. Metoda 

ta rozwija umiejętności czytania, mówienia i słuchania w tym samym czasie. 

 

Setki dialogów i materiałów do wydrukowania można pobrać w zakładce TalkEnglish Offline 

Package. 

 

Narzędzia i materiały znajdujące się na stronie mogą być wykorzystane zarówno do samodzielnej 

nauki jak i w klasie. 

Samodzielna nauka: 

Uczeń musi posiadać smartfon, tablet lub komputer stacjonarny. Korzystając z komputera istnieje 

możliwość pobrania plików mp3 i skryptów w PDF. Materiały te pomagają w przećwiczeniu 

umiejętności słuchania i czytania.  

W klasie 

Nauczyciele mogą wykorzystać tą stronę jako źródło materiałów dodatkowych. Uczniowie mogą na 

przykład powtarzać dialogi. Poszczególne rozdziały opierają się na wykorzystaniu języka w różnych 

życiowych sytuacjach a przez to nawiązują do struktury standardowego kursu językowego. Nauczyciel 

będzie potrzebował projektora, głośników i połączenia internetowego. 

Uczniowie mogą nauczyć się nowych słów i zwrotów, posłuchać i przećwiczyć dialogi dotyczące 

codziennych sytuacji, omówić pewne problem i znaleźć ich rozwiązanie, jak również rozwiązać 

dostępne tam kwizy i sprawdzić swoją wiedzę. 
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Pros and cons: 

+ - 

Materiał rozwijający umiejętności słuchania, 

mówienia, wymowę i rozumienie żywego 

języka. Lekcje są dobrze przygotowane, 

zawierają dużo przykładów i kwizów. Do 

każdego dialogu znajdziemy transkrypcję. 

Bogata baza danych zawierająca porady 

dotyczące mówienia. 

Interfejs dostępny w wielu językach. 

Strona jest graficznie ciekawa a nawigacja po 

niej jest bardzo prosta. Dostępna na urządzenia 

mobilne. 

 

Mało gramatyki i słownictwa  

 

Głównym celem platformy jest pomoc uczniom w rozwinięciu umiejętności płynnego mówienia. Kurs 

można wykorzystać zarówno do samodzielnej nauki jak i w klasie. Zawiera dużo dialogów na różne 

tematy. 
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Nr. 78 

Nazwa narzędzia ESOL Courses 

Link http://www.esolcourses.com/  

Grupa docelowa osoby uczące się języka angielskiego, szczególnie w celu 

podjęcia pracy w kraju anglojęzycznym 

Poziom A2-C2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo   

Gramatyka  

Rozumienie tekstów  

Rozumienie ze słuchu 

Pisanie 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

00:01:00- 00:05:01 

Materiały dodatkowe Komputer. Połączenie internetowe, projektor. 

Esolcourses.com jest bezpłatną platforma do nauki online. Znajdziemy tam bezpłatne lekcje języka 

angielskiego do samodzielnej nauki jak też szeroki wybór materiałów dla nauczycieli do 

wykorzystania w klasie (materiały audio, wideo, teksty, dla poziomów od poczatkujących do 

zaawansowanych) . 

Materiały podzielone są na 9 głównych sekcji: Słuchanie, Słownictwo, Gramatyka, Angielski w pracy, 

Piosenki, Czytanie, Pisanie, Życie w UK, czy Życie w USA. Każdy z tych komponentów może być 

ćwiczony niezależnie od pozostałych. Oznacza to że uczniowie mogą sami zaplanować swoją naukę 

i wybrać elementy najbardziej im odpowiadające. 

Kurs obejmuje szeroki wybór tematów. Każdy rozdział opiera się na wybranym temacie i pozwala 

przećwiczyć wymowę, znajdziemy tam również wiele interaktywnych ćwiczeń ze słuchania, czytania, 

dużo ciekawych kwizów i gier. 

Narzędzia i materiały znajdujące się na stronie mogą być wykorzystane zarówno do samodzielnej 

nauki jak i w klasie. 

Samodzielna nauka: 

Uczeń musi posiadać komputer z dostępem do Internetu. Materiały tam dostępne pomagają rozwinąć 

umiejętność czytania oraz wiedzę w zakresie słownictwa, gramatyki i kultury.  

W klasie 

Nauczyciele mogą wykorzystać tą stronę jako źródło materiałów dodatkowych. Poszczególne 

rozdziały opierają się na wykorzystaniu języka w różnych życiowych sytuacjach a przez to nawiązują 

do struktury standardowego kursu językowego. Nauczyciel będzie potrzebował projektora i połączenia 

z Internetem. Uczniowie mogą nauczyć się nowych słów i zwrotów, posłuchać i przećwiczyć dialogi 

dotyczące codziennych sytuacji, omówić pewne problem i znaleźć ich rozwiązanie, jak również 

rozwiązać dostępne tam kwizy i sprawdzić swoją wiedzę. 

http://www.esolcourses.com/
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Wady i zalety: 

+ - 

Strona odznaczają się ciekawą oprawą 

graficzną i prosta nawigacją, niektóre rozdziały 

zawierają materiały audio i wideo, znajdziemy 

tam również wiedzę z zakresu historii i kultury, 

oraz moduły przygotowujące do egzaminu  

 IELTS. 

Wszystkie treści dostępne na stronie są w języku 

angielskim. 

Kursy nie są przystosowane na urządzenia 

mobilne. 

 

 

Jest to bardzo przydatna platforma zawierająca ciekawe materiały na różne tematy. Uczniowie mają 

możliwość zapoznania się z żywym językiem i angielską kulturą w ciekawy sposób. 
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Nr. 79 

Nazwa narzędzia EnglishMaven.Org 

Link http://www.englishmaven.org/ 

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom A1-C1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo  

Gramatyka 

Materiały dodatkowe Połączenie internetowe  

Projektor 

 

EnglishMaven.Org jest stroną oferującą kursy języka angielskiego online dla różnych poziomów 

zaawansowania. Strona koncentruje się głównie na zagadnieniach gramatycznych.  

 

Narzędzia i materiały znajdujące się na stronie mogą być wykorzystane zarówno do samodzielnej 

nauki jak i w klasie  

Samodzielna nauka: 

Uczniowie muszą mieć komputer z dostępem do Internetu. Materiały tam dostępne pomagają głównie 

w przećwiczeniu wybranych zagadnień gramatycznych.  

W klasie 

Nauczyciel może wykorzystać ta stronę pod koniec zajęć oferując uczniom ćwiczenia gramatyczne. 

Potrzebny jest projektor oraz dostęp Internetu.  

Uczniowie mogą uzupełniać ćwiczenia w podanej kolejności lub na kartce wypisać poprawne 

odpowiedzi a następnie sprawdzić i przeanalizować jako całość. Uczniów mogą również robić 

ćwiczenia gramatyczne z podziałem na grupy, co służy zwiększaniu interakcji w klasie. Ewentualnie, 

wybrane ćwiczenia gramatyczne mogą być wykorzystane jako praca domowa.  

Wady i zalety: 

+ - 

+ Materiały te mogą być wykorzystane 

przez pojedynczych uczniów lub przez 

nauczyciela jak źródło ćwiczeń z gramatyki  

+ Szeroki wybór ćwiczeń gramatycznych. 

 

- Trochę nieaktualne źródło, koncentrujące się 

głównie na ćwiczeniach gramatycznych  

- materiały te nadają się wyłącznie do ćwiczenia 

gramatyki i słownictwa. Brakuje narzędzi do 

rozwijania umiejętności słuchania czy pisania. 

- Platforma wolno działa. Niektóre moduły nie 

mogą pobrać wszystkich treści. 

- Platforma nie jest dostępna na urządzenia 

mobilne. 

 

Materiały te mogą być przydatne do samodzielnej nauki lub jako narzędzie dodatkowe do 

wykorzystania w klasie. Ćwiczenia nadają się dla uczniów na wszystkich poziomach. 
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Zatwierdzona przez British Council seria, zawierająca nagrania wideo przedstawiające prawdziwe 

sytuacje, którym towarzyszą pytania, kwizy i gry. Strona koncentruje się głównie na rozumieniu 

tekstów i nagrań. Platforma Learnenglish zawiera setki stron z nagraniami audio i wideo oraz 

ćwiczeniami interaktywnymi, pomocnymi w nauce słownictwa i gramatyki. Rejestracja na stronie jest 

całkowicie bezpłatna i pozwala na interakcję z innymi użytkownikami strony poprzez dodawanie 

komentarzy.  

Strona podzielona jest na sześć sekcji: 

- Listen & watch: filmy, nagrania i teksty. Ciekawe materiały, którym towarzyszą praktyczne 

ćwiczenia. 

-  Grammar & vocabulary: poznaj i przećwicz wybrane zagadnienia gramatyczne i słownictwo, 

korzystając z ciekawych ćwiczeń i gier. Znajdziemy tam szczegółowe wyjaśnienia zagadnień 

gramatycznych autorstwa Dave’a Willisa, krótki podręcznik prezentujący 48 zagadnień oraz gry 

pomagające w utrwaleniu słownictwa. 

- Fun & games: znajdziemy tu dowcipy i gry różnego rodzaju, pomagające w ciekawy sposób 

przećwiczyć słownictwo. 

- Business & work: W tej sekcji znajdziemy materiały pomagające uczniom w realizacji planów 

zawodowych poprzez rozwój odpowiednich umiejętności językowych. 

Podcasty i artykuły na szereg tematów związanych z pracą i biznesem, którym towarzyszą praktyczne 

ćwiczenia. Jest tam również seria filmów prezentujących proces rekrutacji. 

- Writing: Sekcja Pisanie zawiera informację o rodzajach tekstów pisanych i ich przeznaczeniu, 

ćwiczenia w tym zakresie i przykłady wypracowań studentów. 

- IELTS test: Sekcja IELTS zawiera materiały pomagające uczniom w przygotowaniu się do egzaminu 

IELTS w zakresie słuchania, mówienia, czytania i pisania. 

 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Bezpłatne lekcje i gry 

+ Proste w użyciu 

- Lekcji nie da się pobrać 

 

 

Nr. 80 

Nazwa narzędzia British council 

Link http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

Język docelowy Język angielski 

Grupa docelowa Uczniowie średniozaawansowani 

Poziom A1-B2 

Zakres materiału (słownictwo; 

gramatyka; pisanie; czytanie; 

itd.) 

Gramatyka  

Słownictwo  

Rozumienie ze słuchu  

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

00:02:00 – 00:05:00 

Czas trwania całego ćwiczenia W zależności od ucznia  

Materiały dodatkowe Laptop/komputer/ Tablet, połączenie internetowe 

Aplikacja mobilna  
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Strona ta jest przejrzysta i prosta w użyciu, oferowane lekcje są ciekawe, słowom towarzyszą obrazki, 

a dialogi i filmy są bardzo wymowne. 

Nr. 81 

Nazwa narzędzia Medilingua LMS 

Link www.lms.e-medilingua.eu  

Grupa docelowa Ratownicy medyczni 

Poziom B1 – Uczniowie średniozaawansowani 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo  

Rozumienie tekstów/nagrań  

Pisanie 

Materiały dodatkowe Internet, prędkość przy najmniej 1 Mbps; aktualne wersje 

głównych przeglądarek. 

 

Narzędzie Medilingua powstało jako rezultat projektu realizowanego w ramach programu Leonardo 

Da Vinci. Numer projektu to 2013-1-PL1-LEO05-37769. 

Medilingua jest platformą internetową zaprojektowaną jako kurs do samodzielnej nauki na poziomie 

B1, przeznaczony dla ratowników medycznych, którzy chcą opanować słownictwo zawodowe i 

rozwinąć umiejętności rozumienia ze słuchu i komunikacji w języku angielskim. 

Aby uzyskać dostęp online użytkowi musi się zarejestrować tworząc konto (nazwa użytkownika i 

hasło). Po zarejestrowaniu się można rozpocząć kurs. 

Przed rozpoczęciem kursu wymagane jest rozwiązanie testu poziomującego, mającego na celu 

sprawdzenie znajomości języka angielskiego. 

Kurs składa się z sześciu rozdziałów. Każdy z nich opiera się na realnych sytuacjach zagrażających 

życiu, z którymi często spotykają się ratownicy medyczni. Każdy rozdział składa się z 12-13 lekcji. 

Lekcje prowadzają funkcje językowe, słownictwo i struktury gramatyczne przydatne ratownikom w 

sytuacjach zagrożenia życia. Materiał podzielony jest na treści, nagrania i obrazki, a każdy z tych 

rodzajów oznaczony jest specjalną ikonką. 

Użytkownicy mają możliwość sprawdzenia stopnia opanowania przerobionego materiału dzięki 

modułom zawierającym kwizy, testy lub pytania otwarte. 

Po ukończeniu kursu dostępny jest test, który mogą napisać uczniowie po przerobieniu wszystkich 

sześciu modułów. Po uzyskaniu przynajmniej 80% poprawnych odpowiedzi, uczniowie mogą 

wydrukować sobie certyfikat Medilingua B1. 

Mając projektor i laptop z dostępem do Internetu, nauczyciel może utworzyć konto na stronie 

Medilingua, w celu obejrzenia i przeanalizowania z grupą zamieszczonych tam materiałów wideo. 

Podcasty te mogą być szczególnie przydatne w rozwijaniu rozumienia ze słuchu, mówienia i wymowy. 

Po obejrzeniu filmów można również stworzyć specjalny glosariusz.  

 

Wady i zalety: 

+ - 

Platforma Medilingua jest bezpłatna i 

dostępna 24/7 

Ze strony można pobrać przewodnik mówiący 

Aby skorzystać z platformy LMS, uczniowie 

będą potrzebować połączenia internetowego o 

prędkości przynajmniej 1 Mbps, w zawiązku z 

zawartością nagrań. Wszystkie nagrania 

http://www.lms.e-medilingua.eu/
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o tym jak korzystać z platformy LMS. 

Wstępny test dostępny na stronie pozwala 

użytkownikom na sprawdzenie czy poziom 

ich wiedzy jest dostateczny do ukończenia 

kursu. 

Kurs jest dostępny wyłącznie po 

zarejestrowaniu się na platformie i każdy z 

uczestników może wybrać interesującą go 

formą kontaktu z nauczycielem/innymi 

użytkownikami (forum, Facebook). 

Czas trwania kursu zależy od umiejętności 

ucznia. Kwizy i testy pozwalają sprawdzić 

poziom opanowania materiału.  

Moduły zawierają różnego typu stymulujące 

materiały: audio, wideo, teksty, obrazy. 

Po zakończeniu kursu i zdaniu testu 

końcowego, użytkownik może pobrać 

certyfikat. 

umieszczone na platformie LMS wykorzystują 

HTML5, więc aby odtworzyć je na stronie 

zalecane jest korzystanie z aktualnych wersji 

przeglądarek (Firefox, Chrome, Opera i IE). 

 

Użytkownicy powinni posiadać podstawową 

znajomość IT oraz komputer/laptop z dostępem 

do Internetu.  

 

 

Źródło nadaje się do samodzielnej nauki ale można je również efektywnie wykorzystać podczas zajęć. 

Uczniowie to docelowo ratownicy medyczni.  

Uczniowie przed przystąpieniem do kursu muszą sprawdzić poziom znajomości języka (dostępny test 

poziomujący). 

Wymagane jest połączenie internetowe; kurs dostępny 24godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Czas 

trwania kursu zależy od umiejętności i zaangażowania ucznia.  

Kurs podzielony jest na moduły przedstawiające realne sytuacje. Kurs obejmuje materiały wideo, 

obrazy, teksty i testy służące rozwijaniu umiejętności słuchania, pisania i rozumienia tekstów. 

Komunikacja pomiędzy użytkownikami oraz użytkownikami i nauczycielem jest możliwa dzięki 

różnym narzędziom (forum, portale społecznościowe).  

 

 

Nr. 82 

Nazwa narzędzia the Open University 

Link http://www.open.edu/openlearn/education/english-skills-

learning/content-section-overview  

Grupa docelowa Learners or future students of a University Degree course (English 

as first or second language) 

Poziom C1-C2 

Zakres materiału 

(słownictwo; 

gramatyka; pisanie; 

czytanie; itd.) 

Vocabulary 

Gramatyka 

Rozumienie tekstów 

Writing skills  

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

8 tygodni, 3 godziny nauki tygodniowo 

http://www.open.edu/openlearn/education/english-skills-learning/content-section-overview
http://www.open.edu/openlearn/education/english-skills-learning/content-section-overview
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Materiały dodatkowe Komputer/laptop  

Połączenie internetowe 

Drukarka 

 

English: skills for learning jest bezpłatnym kursem internetowym dla każdego kto myśli o studiowaniu 

na uniwersytecie i chciałby rozwinąć umiejętności czytania i słuchania przydatne na studiach. Kurs 

trwa około 8 tygodni, przy około 3 godzinach nauki tygodniowo. Uczniowie mogą wypełnić kurs we 

własnym tempie. 

Kurs zawiera materiały audio, wideo oraz linki do zewnętrznych źródeł. 

Pod koniec każdej tygodniowej sesji, uczniowie wypełniają kwiz sprawdzający opanowanie nowej 

wiedzy i umiejętności. 

Po ukończeniu kursu można otrzymać cyfrową odznakę Open University.  

Uczniowie mogą zarządzać swoimi odznakami na stronie My Open Learn, oraz pobrać i wydrukować 

certyfikat ukończenia kursu. 

 

Po ukończeniu kursu, uczniowie nauczą się: 

● Stosować metodę aktywnego czytania i robienia notatek 

● Ostrożne podchodzić do tekstów źródłowych i właściwie wykorzystywać podane tam  

informacje 

● Pisać tak aby zostać zrozumianym przez potencjalnych czytelników  

● Wykorzystać słownictwo i struktury gramatyczne do formułowania bardziej formalnych 

wypowiedzi 

● Możliwie efektywnie korzystać ze słowników online i tworzyć bazę nowych słów 

● Formułować przejrzyste zdania dzięki odpowiedniej strukturze i interpunkcji 

 

Mając projektor i laptop z dostępem do Internetu, nauczyciel może utworzyć konto na stronie Open 

University, w celu obejrzenia i przeanalizowania z grupą zamieszczonych tam materiałów wideo. 

Materiały te mogą być szczególnie przydatne w rozwijaniu rozumienia ze słuchu, mówienia i 

wymowy. Po obejrzeniu filmów można również stworzyć specjalny glosariusz 

 

Wady i zalety: 

+ - 

Z kursu można skorzystać o każdej porze i 

wszędzie, użytkownik potrzebuje jedynie 

dostepu do Internetu i laptopa. Nie ma 

żadnego ostatecznego terminu ukończenia 

kursu. 

Po ukończeniu kursu można dostać odznakę 

cyfrową Open University. Odznaki nie są 

akceptowane przez Open University, ale są 

świetnym sposobem na pokazanie 

zainteresowań i zaangażowania ucznia w 

dany temat oraz potwierdzeniem 

zainteresowania rozwojem zawodowym. 

Wybór narzędzi (wideo, audio, tekst, itp.), 

wykorzystanych w poszczególnych lekcjach nie 

jest do końca jasny. 

Nie jest do końca jasne czy komunikacja z 

innymi uczniami czy nauczycielem jest możliwa.  

Zgodnie z komentarzami na stronie kursu 

(http://www.open.edu/openlearn/education/englis

h-skills-learning/content-section-overview) 

wydaje się, że występują tu jakieś problemy 

techniczne jeśli chodzi o uzyskanie odznak. 

http://www.open.edu/openlearn/education/english-skills-learning/content-section-overview
http://www.open.edu/openlearn/education/english-skills-learning/content-section-overview
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Dodatkowym bodźcem do nauki może być 

bogaty wybór materiałów.  

 

 

Źródło to nadaje się do samodzielnej nauki, ale można je także efektywnie wykorzystać w klasie. Kurs 

jest odpowiedni dla osób znających język angielski na poziomie zaawansowanym, które myślą o 

podjęciu studiów. 

Aby skorzystać z kursu uczeń potrzebuje: laptopa z dostępem do Internetu i drukarką. 

Kurs nie ma ram czasowych. Podzielony jest na „tygodniowe moduły” oferuje różne narzędzia i test na 

zakończenie każdego z modułów. Po zakończeniu każdego z modułów, uczeń może pobrać cyfrową 

odznakę. 

 

Nr. 83 

Nazwa narzędzia http://www.tolearnenglish.com/ 

Link http://www.tolearnenglish.com/ 

Język docelowy Język angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, japoński, 

holenderski i łacina. 

Grupa docelowa Osoby poczatkujące do zaawansowanych 

Poziom A1-B2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Gramatyka 

Syntax 

Pisanie 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

00:02:00 – 00:05:00 min 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

W zależności od ucznia  

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer/ Tablet  

Połączenie internetowe 

 

Strona ta umożliwia naukę wielu języków w ciekawy i interaktywny sposób. Oferuje test diagnozujący 

ogólny i sprawdzający poszczególne obszary wiedzy, np. test sprawdzający znajomość czasowników 

nieregularnych. Strona jest całkowicie bezpłatna i umożliwia analizę postępów w nauce. 

Zawiera również przewodnik dla początkujących, składa się z 400 lekcji, dających możliwość 

zapamiętania wyników. 

Strona zawiera ponad 130 lekcji wideo, 115 audio, lekcje z fonetyki, gramatykę, metodykę, fiszki, 

setki ćwiczeń, bardzo rozbudowane lekcje, czasowniki nieregularne jak również możliwość 

skorzystania z forum czy chat roomów. Znajdziemy tam również rozrywkę w postaci gier, dowcipów, 

komiksów, newsów czy oprogramowania. 

Wady i zalety: 

+ - 

Proste w użyciu  

Bezpłatne lekcje 

Zróżnicowane tematy 

Zbyt wiele informacji 
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Możliwość nauki kilku języków 

Możliwość nauki pisania na klawiaturze 

 

Strona ta i materiały, które oferuje może być z powodzeniem wykorzystana w klasie. Znajdziemy tam 

wiele ćwiczeń, które można dostosować do potrzeb uczniów. 

 

 

Nr. 84 

Nazwa narzędzia English town 

Link www.englishtown.com 

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom A1-C2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo  

Gramatyka  

Rozumienie tekstów 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

05.00 minut na kwiz 

Materiały dodatkowe Połączenie internetowe 

Projektor 

 

EF English Live jest stroną oferującą kursy dla różnych studentów, od początkujących do 

zaawansowanych. Kursy online nie są bezpłatne, przydatne są za to materiały dostępne na stronie, 

które są bezpłatne. 

Sekcja z darmowymi materiałami obejmuje:  

● bezpłatny E-book do pobrania: English Interviews, English Grammar, English for 

Professionals, English Idioms, English Phrases, English Vocabulary 

● bezpłatne kwizy - Quizzes for English Practice:  English Basics, English Management, 

English for Sports, English for Dating, English Exercises, English for Jobs 

● bezpłatny test sprawdzający poziom języka angielskiego w trzech głównych obszarach: 

- Gramatyka ( pytania wielokrotnego wyboru sprawdzające znajomość struktury zdania w języku 

angielskim), Słuchanie: pytania dotyczące nagrań, sprawdzające umiejętność komunikacji 

werbalnej. 

- Czytanie: Dziesięć pytań do krótkiego tekstu pozwoli ocenić umiejętność rozumienia tekstów 

w języku angielskim. 

(aby użyć tego narzędzia należy zarejestrować się na stronie, przy użyciu aktywnego adresu 

mailowego, potrzebne będą również słuchawki). 

 

Materiały i narzędzia dostępne na stronie mogą być wykorzystane w klasie lub do samodzielnej nauki.  

Samodzielna nauka: 

Uczeń musi posiadać laptop z dostępem do Internetu. Bezpłatne materiały rozwijają głównie 

słownictwo, gramatykę i czytanie. Po zarejestrowaniu się przy użyciu aktywnego adresu mailowego, 

użytkownik może sprawdzić swój poziom angielskiego za pomocą bezpłatnego testu online 

dostępnego na stronie (w tym przypadku sprawdzane są również umiejętności rozumienia ze słuchu i 

pisania). 
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W klasie 

Nauczyciel (niezależnie od poziomu grupy) może użyć tego narzędzia pod koniec zajęć proponując 

uczniom rozwiązanie jednego czy dwóch kwizów dostępnych w zakładce Free Quiz na platformie. 

Kwizy te opierają się na wykorzystaniu języka w codziennych sytuacjach są więc zbliżone 

tematycznie do standardowych kursów języka angielskiego. Po lekcji dotyczącej „wskazywania drogi 

w języku angielskim”, nauczyciel może wykorzystać odpowiadający jej kwiz 

(http://englishlive.ef.com/en-gb/resources/english-practice-quizzes/english-trips/). Nauczyciel będzie 

potrzebował projektora i połączenia z Internetem. Uczniowie mogą odpowiadać na pytania kolejno, 

lub zapisywać odpowiedzi na kartce i sprawdzić pod koniec zajęć i przeanalizować odpowiedzi (w tym 

przypadku ćwiczenie może zająć do 20 minut). Uczniowie mogą też wypełnić kwiz z podziałem na 

grupy, co sprzyja interakcji. Ewentualnie kwiz może być wykorzystany jako praca domowa.  

Inne bezpłatne materiały dostępne na stronie można zasugerować uczniom chcącym rozwinąć wiedzę i 

umiejętności w zakresie słownictwa (E-book), gramatyki oraz czytania (quiz). 

Wady i zalety: 

+ - 

Różnorodne bezpłatne materiały mogą być 

wykorzystane samodzielnie przez uczniów 

lub przez nauczyciela w klasie. Kwiz 

ciekawie przygotowany, spodoba się 

szczególnie młodszym uczniom. Aby 

skorzystać z narzędzia potrzebujemy laptop, 

projektor i dostęp do Internetu. 

Kwiz i inne źródła dostosowane są do 

różnych poziomów zaawansowania od 

początkujących do zaawansowanych. Strona 

ma prostą i przejrzystą oprawę graficzną co 

ułatwia nawigację. 

 

Kursy online są płatne. Materiały dostępne 

bezpłatnie nadają się do przećwiczenia 

gramatyki, słownictwa i czytania, nie ma 

natomiast narzędzi rozwijających umiejętności 

słuchania i pisania. 

 

 

Na stronie znajdziemy różne kursy online ale nie są one bezpłatne. Bezpłatne są materiały dostępne na 

stronie. Materiały te przydadzą się do samodzielnej nauki lub jako narzędzie dodatkowe w klasie. 

Strona odpowiednia dla uczniów na różnych poziomach zaawansowania. 

 

 

Nr. 85 

Nazwa narzędzia ORELT 

Link http://www.colorelt.org 

Grupa docelowa Nauczyciele szkół średnich (JSS) 

Poziom C1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

Rozwój umiejętności nauczania w zakresie słuchania, 

mówienia, pisania, słownictwa czy gramatyki 

http://englishlive.ef.com/en-gb/resources/english-practice-quizzes/english-trips/
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pisanie; czytanie; itd.) 

Materiały dodatkowe Połączenie internetowe 

Komputer/Laptop 

 

ORELT ma na celu dostarczyć nauczycielom szkół średnich (JSS) szeregu materiałów, które można 

wykorzystać w klasie do promowania komunikacji pomiędzy uczniami. Kurs oferuje wiele 

bezpłatnych materiałów multimedialnych, zarówno online jak i w tradycyjnej formie tekstowej.  

Strona ORELT umożliwia nauczycielom i osobom zainteresowanym wymianę materiałów i dyskusję 

online. Na stronie znajdziemy również podręcznik użytkowania platform ORELT. W podręczniku tym 

nauczyciele znajdą wszelkie informacje odnośnie efektywnego korzystania z ORELT. 

Na stronie nauczyciele znajdą 6 różnych modułów, które pomogą w zaplanowaniu lekcji i rozwinięciu 

umiejętności nauczania: 

 Moduł 1: Rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu 

 Moduł 2: Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych 

 Moduł 3: Efektywne rozumienie tekstów pisanych 

 Moduł 4: Efektywne pisanie 

 Moduł 5: Nauczanie języka poprzez literaturę 

 Moduł 6: Komunikatywna gramatyka 

W każdym module znajdziemy przykłady, zewnętrzne źródła oraz pomoc w postaci adresu na Google 

Group, numeru SMS czy konsultanta. Innymi możliwościami otrzymania pomocy jest Forum lub 

strona na Facebook-u.  

 

Wady i zalety: 

+ - 

Bezpłatne materiały, treści zrozumiałe, można korzystać 

24/7. Zawartość modułów pomaga nauczycielom w 

rozwinięciu kompetencji zawodowych. 

Zasoby multimedialne połączone są z tradycyjnymi 

tekstami. Strona jest interaktywna i pozwala nauczycielom 

na dzielenie się treściami i ich ciągłe udoskonalanie.  

Brak materiałów audio, wideo i 

obrazów. 

 

 

Strona ORELT daje nauczycielom szkół średnich dostęp do różnych narzędzi i materiałów. Platforma 

umożliwia udostępnianie własnych materiałów i udział w dyskusji. Są to materiały służące 

przygotowaniu się do zajęć, nie do wykorzystania podczas zajęć. 

 

Nr. 86 

Nazwa narzędzia Deep English 

Link http://deepenglish.com  

Grupa docelowa Uczniowie i nauczyciele języka angielskiego 

Poziom A1 - C2  

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Mówienie 

 

 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

Opowiadania audio trwają od 4 do 2.30 min 

http://deepenglish.com/
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Czas trwania całego 

ćwiczenia 

Około 6 minut (tylko słuchanie) 

Materiały dodatkowe Połączenie internetowe, laptop, głośniki  

 

Deep English jest Akademią online oferującą lekcje rozwijające umiejętności z języka angielskiego, 

szczególnie w zakresie mówienia, rozumienia i słownictwa. Strona skierowana jest nie tylko do osób 

uczących się języka angielskiego, ale również do nauczycieli, którzy chcą rozwinąć swoje 

umiejętności językowe, znaleźć nowe ciekawe sposoby nauczania języka. 

Celem tego kursu podzielonego na moduły jest: 

● Nauczyć umiejętności płynnego mówienia  

● Nauczyć się rozumienia szybkiego angielskiego  

●  

Kurs obejmuje: 

● 12 zestawów lekcji: 132 lekcji ćwiczących słuchanie, mówienie i słownictwo, opartych 

na prawdziwych historiach, co sprawia, że lekcje są ciekawsze. 

● Różne prędkości lekcji. Opowiadania audio i wideo, każde opowiadanie jest nagrane w 

trzech różnych prędkościach: powoli, normalnie i szybko. 

● Różne czasy gramatyczne. Każde z opowiadań nagrane jest w czasie teraźniejszym, 

przyszłym i przeszłym, więc uczniowie mogą posłyszeć różnicę i nauczyć się gramatyki w 

sposób naturalny. 

● Ćwiczenia zwiększające płynność mówienia. Do każdego opowiadania dołączone są 

pytania sprawdzające zrozumienie. 

● Pytania inicjujące rozmowę. Pytania te pozwalają uczniom podzielić się opinią na temat 

opowieści, a w ten sposób poćwiczyć mówienie. 

● Do każdej lekcji pełne transkrypcje w formacie PDF. 

 

Narzędzie to może być wykorzystane przez nauczyciela na różne sposoby: 

- Niezależnie, wykorzystując informacje przedstawione w sekcji dla nauczyciela, zawierające 

pomysły i techniki, które można wykorzystać w nauczaniu mówienia, rozumienia czy słownictwa  

- W klasie, wykorzystując sekcję Free Lessons. Sekcja ta oferuje materiały audio oparte na 

różnych opowiadaniach. Opowiadania nagrane są w trzech różnych prędkościach (powoli, normalnie 

i szybko), do nagrań dołączona jest transkrypcja i ćwiczenia ze słownictwa. 

Aby wykorzystać to narzędzie w klasie potrzebne będą głośniki i laptop z dostępem do Internetu. 

Wady i zalety: 

+ - 

Biorąc pod uwagę różnorodność nagranych 

opowiadań, różne prędkości nagrań oraz 

ćwiczenia ze słownictwa, Deep English jest 

stroną odpowiednią dla uczniów na różnych 

poziomach zaawansowania, nawigacja po stronie 

jest intuicyjna a dostępne narzędzia dobrze 

zorganizowane. Na stronie dostępne są bezpłatne 

lekcje. 

Nie wszystkie lekcje są bezpłatne. Tylko 20 

opowieści audio, dostępnych jest bezpłatnie.  
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Deep English jest portalem internetowym służącym rozwijaniu wiedzy z zakresu słownictwa oraz 

umiejętności mówienia i rozumienia nagrań i tekstów. Odpowiednie dla uczniów na poziomie (A1-C2) 

Głównymi narzędziami wykorzystywanymi przez platformę są opowieści audio dostosowane do 

każdego poziomu zaawansowania słuchacza.  

 

 

 

 

Nr. 87 

Nazwa narzędzia My English Page   

Link http://www.myenglishpages.com/site_php_files/vocabulary.p

hp 

Język docelowy Język angielski 

Grupa docelowa Nauczyciele i uczniowie 

Poziom A1-C1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo  

Gramatyka  

Rozumienie tekstów  

Rozumienie ze słuchu 

Pisanie  

Materiały dodatkowe  

 

Na stronie My English znajdziemy bardzo ciekawe materiały do nauki języka angielskiego dla 

uczniów i nauczycieli. Materiały dla nauczyciela dostępne na tej stronie mogą być bezpłatnie 
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wykorzystane podczas zajęć. Można kopiować materiały i wykorzystywać je stosownie do potrzeb, nie 

wolno natomiast ich rozpowszechniać, sprzedawać czy publikować w innej formie. 

Znajdziemy tam ćwiczenia online, konspekty lekcji czy plany pracy. Lekcje dostępne na platformie 

opierają się na realnych sytuacjach i pozwalają uczniowi na przećwiczenie różnych umiejętności: 

słuchanie i słownictwo czy mówienie i wymowa. 

Jest to bardzo przydatne narzędzie do wykorzystania podczas zajęć, ponieważ oferuje szereg ćwiczeń 

w zakresie słuchania, słownictwa i wymowy. Nauczyciele mogą również wykorzystać gotowe 

konspekty lekcji lub plany pracy, istnieje również możliwość dodawania własnych materiałów. Strona 

oferuje tez uczniom możliwość sprawdzenia swoich postępów w nauce. Ponadto, znajdziemy tam 

dowcipy, wiersze czy idiomy, co uatrakcyjnia naukę. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Przyjazne użytkownikowi 

+ Jasne polecenia.  

+ Duży wybór ćwiczeń do wykorzystania przez 

uczniów i nauczycieli  

- Dostęp do materiałów wideo jest 

skomplikowany 

- Również pliki audio i podcasty są słabo 

widoczne 

 

Narzędzie zdecydowanie godne polecenia zarówno uczniom jak i nauczycielom. Dostęp do materiałów 

jest prosty, wymaga jednak pewnych umiejętności IT. Znajdziemy tam duży wybór ćwiczeń 

ciekawych dla ucznia oraz dowcipy, idiomy i wiersze. Aby uzyskać dostęp do materiałów wideo 

należy się zalogować. 

 

 

Nr. 88 

Nazwa narzędzia E-Learn English 

Link http://www.elearnenglishlanguage.com/blog  

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom A1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Gramatyka  

Fonetyka  

 

eLearning English jest portalem internetowym zawierającym krótkie lekcje języka angielskiego w 

trzech różnych językach: angielskim, francuskim i hiszpańskim. Lekcje są na poziomie podstawowym 

A1, koncentrują się na gramatyce, słownictwie i fonetyce. Na stronie znajdziemy tylko teksty 

z przykładami i ćwiczeniami. 

 

Nauczyciel może wykorzystać to narzędzie przed lekcją, prosząc uczniów aby zapoznali się z 

materiałem w domu, podczas zajęć nauczyciel może pokazać przykładowe lekcje dostępne na stronie, 

aby omówić niektóre tematy z grupą (w tym celu potrzebny będzie projektor) lub zaproponować 

ćwiczenia do zrobienia w domu. 

 

http://www.elearnenglishlanguage.com/blog
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Wady i zalety: 

+ - 

Na stronie znajdziemy dużo tematów 

obejmujących zagadnienia gramatyczne czy 

słownictwo. Lekcje dostępne są w trzech 

językach: angielskim, francuskim i 

hiszpańskim. 

Tematy nie są dobrze zorganizowane i 

znalezienie ich na stronie może nie być 

proste.  

Brakuje również materiałów audio i wideo. 

 

 

eLearning English jest platformą internetową odpowiednia dla uczniów na poziomie A1. Lekcje mogą 

być użyte do tworzenia ćwiczeń i dokumentów, które mogą pomóc w samodzielnej nauce. 

 

 

Nr. 89 

Nazwa narzędzia Rosetta Stone 

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

Grupa docelowa Osoby zainteresowane nauką obcego języka (kursy online w 

24 językach); nauczyciele i szkoły zainteresowane 

poszerzeniem oferty edukacyjnej  

Poziom A1/B1/C1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo  

Gramatyka  

Pisanie  

Rozumienie tekstów 

Mówienie i wymowa 

Materiały dodatkowe Laptop, Internet, projektor zalecane 

 

Rosetta Stone jest rozbudowanym portalem oferującym kursy językowe (24 różne języki) dla uczniów 

na poziomie od A1 do C1.nauczycielom i szkołom oferuje natomiast specjalne programy pozwalające 

na opracowanie ciekawych lekcji oraz włączenie do nauczania narzędzi cyfrowych. 

Na platformie, uczniowie, nauczyciele czy organizacje mogą skorzystać z różnych modułów 

dostępnych na stronie Rosetta Stone: słownictwo, pisanie i mówienie, narzędzia audio i wideo, gry 

interaktywne. Dostępna jest również aplikacja mobilna. 

Korzystanie z tego narzędzia w klasie nie jest proste, ponieważ w wersji Demo, dostępne są tylko 

wybrane narzędzia i lekcje, bardziej szczegółowe ćwiczenia są płatne. Najciekawszym narzędziem 

wydaje się jednak RosettaWorld, społeczność/gra online. Nauczyciel posiadając komputer z dostępem 

do Internetu, może wykorzystać jedną z gier oferowanych przez portal. 

Wady i zalety: 

+ - 

Rozbudowana strona oferująca rozwiązania w 

zakresie nauki 24 różnych języków. 

Znajdziemy tam moduły przeznaczone dla 

Bezpłatne tylko w okresie próbnym.  

 

http://www.rosettastone.co.uk/
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nauczycieli chcących rozwinąć swoje 

kompetencje zawodowe. Ciekawym 

narzędziem jest wirtualna klasa, na której 

uczniowie znajdą różne gry oraz mają 

możliwość podzielenia się doświadczeniami  

 

Rosetta Stone oferuje dużo różnych narzędzi cyfrowych do nauczania 24 różnych języków. 

Znajdziemy tam również portal poświęcony szkołom i nauczycielom oraz społeczność internetową, 

gdzie możemy skontaktować się z użytkownikami z całego świata. 

 

Nr. 90 

Nazwa narzędzia Learn Russian 

Link http://learnrussian.rt.com/ 

Język docelowy Język rosyjski 

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom A1-C2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Gramatyka  

Fonetyka  

Materiały dodatkowe Laptop/Komputer/ Tablet  

Połączenie internetowe 

 

Stron umożliwia naukę– alfabetu, fonetyki, zwrotów, rzeczowników, przymiotników. Wiele 

zróżnicowanych tematycznie lekcji, zawierających dużo informacji o języku rosyjskim. 

Wady i zalety: 

+ - 

+ Zróżnicowana tematyka 

+ Szczegółowe wyjaśnienia 

+ Strona jest przejrzysta 

+ Obejmuje: Alfabet, gramatykę, słownictwo, 

testy, fonetykę, itp. 

- Brak wprowadzenia 

- Wymaga rejestracji 

 

Na stronie znajdziemy wiele różnych lekcji, ciekawie zaprezentowanych , ale na stronie nie znajdzie 

żadnego wprowadzenia. 

 

 

Nr. 91 

Nazwa narzędzia 1 Language English course 

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

Język docelowy Język angielski 

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom A1-B2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

Słownictwo, gramatyka, pisanie, czytanie 

http://www.1-language.com/englishcourse/index.htm
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pisanie; czytanie; itd.) 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

Krótkie ćwiczenia z pisania 

Materiały dodatkowe Laptop, projektor 

 

Strona oferuje różne rodzaje kursów, w wielu różnych stylach, nauczyciel może wykorzystać kursy 

English Audio, Free English czy Written English. Można tam również uczyć się języka japońskiego, 

niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i koreańskiego. 

Narzędzie może być z powodzeniem wykorzystane w klasie ponieważ oferuje różne ćwiczenia, kwizy, 

gry, teksty i gramatykę. Materiały mogą zostać wydrukowane i rozdane uczniom lub wyświetlone na 

projektorze. Znajdziemy tam również aplikację do nauki pisania. 

Wady i zalety: 

+ - 

Prosta nawigacja 

Wiele dostępnych źródeł 
 

 

Dobre narzędzie dla nauczycieli do wykorzystania w klasie, zawierające wiele ćwiczeń, dla uczniów 

na różnych poziomach. 

 

Nr. 92 

Nazwa narzędzia Learn English free with USA learn   

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

Język docelowy Język angielski 

Grupa docelowa Uczniowie/nauczyciele języka angielskiego 

Poziom A1 – B2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Materiały do nauki słownictwa, pisania, mówienia i słuchania 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

Krótkie filmy 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

Krótkie ćwiczenia 

Materiały dodatkowe Laptop, projektor.  Smartfon dla Google App  

 

USA Learns jest bezpłatną stroną pomagającą osobom dorosłym, które chcą uczyć się języka 

angielskiego online. Ta popularna strona odwiedzana jest przez ponad 7,000,000 dorosłych 

użytkowników w całego świata i zawiera ciekawe materiały wideo i ćwiczenia. 

Na stronie USA learn English dostępnych jest mnóstwo materiałów dla nauczycieli do wykorzystania 

w klasie. Materiały te obejmują nagrania audio/wideo wraz z transkrypcją, ćwiczenia z mówienia, 

http://www.usalearns.org/speaking-english
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słuchania i czytania. Tematy obejmują codzienne czynności jak również życie zawodowe. Tematy są 

bardzo zróżnicowane co jest niezwykle przydatne dla nauczycieli. 

Wady i zalety: 

+ - 

Materiały wideo 

Dostępność na urządzenia mobilne 
Aby uzyskać dostęp do lekcji należy się 

zarejestrować 

Uczniowie mogą przećwiczyć rozumienie ze słuchu, nagrać się w celu sprawdzenia wymowy 

i porównania się z native speakerami. Bardzo dobre narzędzie do wykorzystania w klasie. 

 

 

Nr. 93 

Nazwa narzędzia Lango/Epale 

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

Grupa docelowa learners of Bulgarian, Maltese, Greek and Russian 

languages. 

Poziom A1 

Zakres materiału (słownictwo; 

gramatyka; pisanie; czytanie; 

itd.) Vocabulary 

Duration of the whole exercise 10 minutes for game 

Materiały dodatkowe Facebook account or iPhone / iPad or an Android Phone / 

Tablet to access to the resource’s app; in class a laptop, 

internet connection and a projector  

 

Lango Project powstał przy wsparciu Komisji Europejskiej. W projekcie biorą udział partnerzy z 

Bułgarii, Cypru, Irlandii i Malty. 

W ramach projektu powstało innowacyjne narzędzie e-learningowe motywujące uczniów do nauki 

języka bułgarskiego, maltańskiego, greckiego, i rosyjskiego. Narzędzie to zawiera mini lekcje, które 

nie wymagają większych wysiłków ze strony uczniów i są łatwe do przyswojenia. Produktem projektu 

jest kalendarz LANGO zawierający 365 krótkich lekcji w czterech językach. Użytkownicy LANGO, 

mogą uczyć się wybranego języka niezależnie od pory i miejsca, korzystając z elektronicznej 

platformy (dostępna na komputer i IPhone). Ponadto, część ćwiczeń będzie wkrótce dostępna w formie 

widżetów i na Facebooka. 

Project ten skierowany jest przede wszystkim do uczniów biorących udział w programach mobilności 

w nauce i pracy, imigrantów i innych osób chcących z różnych powodów, rozwinąć swoje 

umiejętności językowe. 

Cała strona i dostępne na niej gry są w języku angielskim.  

Narzędzie to może być wykorzystane w klasie do sprawdzenia wiedzy uczniów w zakresie znajomości 

słownictwa z języków bułgarskiego, maltańskiego, greckiego i rosyjskiego. Po zalogowanie się na 

Facebooku, za pomocą dostępnej aplikacji mobilnej, nauczyciel może zaproponować uczniom na 

koniec zajęć zagranie w jedną z gier opracowanych w ramach LANGO, w celu sprawdzenia 

opanowania danego słownictwa. Czas takiego ćwiczenia to około 10 minut. Uczniowie mogą grać jako 

http://www.lango.eu/index.php/en
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cała klasa, lub z podziałem na grupy (grupa która pierwsza ukończy grę wygrywa). W przypadku 

podziału na grupy zalecane jest posiadanie więcej niż dwóch laptopów. 

Wady i zalety: 

+ - 

Gry w 4 językach (bułgarski, grecki i rosyjski) 

rozwijające słownictwo. Narzędzi dostępne jest przez 

Facebooka lub pobraniu oficjalnej aplikacji na urządzenia 

Apple lub Android. W ten sposób narzędzie dostępne jest 

o każdej porze i w każdym miejscu z dostępem do 

Internetu. Osoby uczące się czterech języków, mogą grać 

w gry, w których wykorzystane są wszystkie te języki.  

 

Dostępne gry to głównie krzyżówki  

 

 

 

Nr. 94 

Nazwa narzędzia Speak Apps Moocs 

Link http://www.speakapps.eu  

Grupa docelowa Uczniowie i nauczyciele języka angielskiego, francuskiego, 

rumuńskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i chorwackiego. 

Poziom A1/B1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) Mówienie 

Materiały dodatkowe laptop, połączenie internetowe 

 

Projekt ten powstał przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe 

życie.  

Projekt SpeakApps ma na celu stworzenie bezpłatnej platform internetowej, która gromadzi aplikacje 

ICT i materiały pozwalające na przećwiczenie umiejętności komunikacji w obcym języku. Platforma 

ta ma więc posłużyć społeczności złożonej z uczniów i nauczycieli języków obcych poprzez:  

1. Łatwy dostęp do interaktywnych narzędzi online do nauki języków 

2. Wirtualne klasy. 

3. Ćwiczeń i narzędzi do zarządzania materiałami szkoleniowymi. 

4. Przewodnika po technologii i metodyce korzystania z narzędzia SpeakApps. 

5. Miejsce wymiany pomysłów i metodyk. 

Projekt udostępnia narzędzia i ćwiczenia w języku angielskim, francuskim, rumuńskim, hiszpańskim i 

niemieckim. 

Aby korzystać ze SpeakApps należy zalogować się na platformie SpeakApps Moodle. Dostępne jest 

też Demo. Każdy może się zarejestrować, tworząc darmowe konto i uzyskać dostęp do klasy Moodle, 

gdzie dostępne są trzy narzędzia opracowane w ramach projektu. Te narzędzia to Langblog, blog 

zawierający materiały audio/wideo, Wideo chat, system wideokonferencji opracowany dla potrzeb 

małych grup do nauki języków oraz Tandem, system zarządzania treścią. W SpeakApps Infoblog 

http://www.speakapps.eu/
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znajdziemy przewodnik i instrukcje dotyczące użytkowania, jak również społeczność SpeakApps 

Mahara, ze wsparciem technicznym i kontaktem do innych użytkowników SpeakApps.  

 

Projekt SpeakApps może być wykorzystany przez nauczycieli do tworzenia lekcji lub poprawienia ich 

efektywności. Narzędzie to lepiej jest wykorzystać przed zajęciami niż w ich trakcie.  

 

Wady i zalety: 

+ - 

Na stronie znajdziemy dużo różnych narzędzi 

służących rozwijaniu umiejętności mówienia, 

dostępne bez opłat i do wykorzystania o każdej 

porze i wszędzie (warunkiem jest dostęp do 

Internetu). SpeakApps Open Educational 

Resources (OER) czyli otwarte zasoby 

edukacyjne zawierają przykłady ćwiczeń i 

zadań, które mogą być wykorzystane przez 

nauczycieli. 

Platforma podzielona jest na różne sekcje dla 

każdego z narzędzi, co może być trochę 

niejasne dla użytkowników.  

Dostępne narzędzia lepiej nadają się do 

wykorzystania przed zajęciami.  

 

 

Projekt SpeakApps ma na celu stworzenie bezpłatnej i powszechnie dostępnej platformy online, która 

gromadzi aplikacje ICT i materiały dydaktyczne pomocne w rozwijaniu umiejętności mówienia. 

Znajdziemy tam narzędzia i ćwiczenia w języku angielskim, francuskim, rumuńskim, hiszpańskim, 

niemieckim i chorwackim. Projekt SpeakApps może być również wykorzystany przez nauczycieli do 

przygotowywania efektywnych lekcji przy użyciu materiałów dostępnych w repozytorium SpeakApps 

Open Educational Resources (OER). 
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Nr. 95 

Nazwa narzędzia English My way 

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

Grupa docelowa Osoby dorosłe z podstawową znajomością języka 

angielskiego 

Poziom A1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Rozumienie tekstów  

Pisanie 

Rozumienie ze słuchu 

Mówienie 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

Materiały wideo na stronie  Learning Circle trwają około 

minuty 

Materiały dodatkowe Zalecany jest projektor 

 

 

English My Way jest programem uczenia hybrydowego (blended learning) skierowanym do osób 

dorosłych z podstawową znajomością języka angielskiego lub nie znających języka. Projekt ma na 

celu rozwój umiejętności w zakresie czytania, pisania, słuchania i mówienia w języku angielskim.  

http://preview.englishmyway.co.uk/
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Na stronie znajdziemy sekcję pt. Materiały szkoleniowe, gdzie znajdziemy narzędzia pomocne 

w nauce typu materiały wideo, storyboardy czy materiały informacyjne.  

 

Źródło to może być użyte przez nauczyciela do przygotowania lekcji z wykorzystaniem materiałów 

dostępnych w Teaching Materials. Chociaż narzędzie Learning Circles jest poświęcone samodzielnej 

nauce, może równie dobrze być użyte przez nauczyciela podczas zajęć. Wiele z dostępnych tu 

materiałów i ćwiczeń może być użyte podczas zajęć (w tym przypadku wymagany jest projektor) 

i zwiększyć zainteresowanie uczniów. Szczególnie materiały wideo mogą okazać się przydatne ze 

względu na krótki czas trwania.  

Wady i zalety: 

+ - 

Strona jest przejrzysta i prosta w użyciu.  

Sekcja Learning Circles – opracowana dla 

uczniów może również być wykorzystana 

podczas zajęć 

Korzystanie z sekcji Teaching Materials 

wymaga rejestracji na stronie. 

 

 

English My Way jest platformą online zawierającą narzędzia wspierające naukę/nauczanie języka 

angielskiego osób dorosłych.  

 

 

Nr. 96 

Nazwa narzędzia Erasmus+ OLS 

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

Grupa docelowa Uczniowie, którzy potrzebują rozwinąć umiejętności 

językowe przed wyjazdem do pracy czy na studia za granicę. 

Poziom A1-C2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo  

Gramatyka  

Rozumienie tekstów  

Pisanie 

Mówienie 

Materiały dodatkowe Głośniki, zestaw słuchawkowy 

 

Online Linguistic Support (OLS) wspiera uczestników programów mobilnych w ramach Erasmus+ w 

zakresie nauki języków. OLS oferuje uczestnikom programu Erasmus+ możliwość oceny swoich 

umiejętności językowych przed wyjazdem za granicę oraz wziąć udział w kursie online aby zwiększyć 

kompetencje. 

 

OLS pozwala ocenić swoje umiejętności posługiwania się językiem/-ami obcym/-ymi, w którym/-ych 

będą studiować, pracować lub odbywać wolontariat za granicą. Ponadto, wybrani uczestnicy mogą 

wziąć udział w kursie językowym online, aby podnieść swoje kompetencje. 

 

http://erasmusplusols.eu/online-language-courses
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Wady i zalety: 

+ - 

Kompletne kursy w różnych językach, 

całkowicie bezpłatne i dostępne online.  

Wyłącznie dla uczestników projektów 

realizowanych w ramach programu Erasmus + 

Tylko wybrani studenci mają dostęp do 

platform OLS.  

 

 

Wsparcie Językowe Online (OLS) jest narzędziem wspierającym uczestników programów mobilności. 

Nie znajdziemy tam żadnych materiałów do wykorzystania w klasie, ponieważ ten kurs przeznaczony 

jest dla konkretnej grupy docelowej. 

 

 

Nr.    97 

Nazwa narzędzia English-online 

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

Grupa docelowa Osoby uczące się języka angielskiego na różnych poziomach 

Poziom A1-B1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Gramatyka  

Rozumienie tekstów  

Pisanie 

Rozumienie ze słuchu 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

około 5 minut 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

około15 minut 

Materiały dodatkowe projektor, głośniki 

 

English Online jest platformą online oferującą różne narzędzia do nauki język angielskiego. Platforma 

skierowana jest do uczniów na różnych poziomach zaawansowania: poczatkujących, 

średniozaawansowanych i zaawansowanych.  

Na stronie znajdziemy wiele różnych materiałów i narzędzi: Multimedialne kursy języka angielskiego, 

testy diagnozujące, Język angielski w biznesie, przygotowanie do egzaminu EFL, ćwiczenia na 

rozumienie tekstów, gry językowe. 

 

Nauczyciel może wykorzystać ten projekt na wiele różnych sposobów. Ćwiczenia gramatyczne można 

wydrukować i dać uczniom jako pracę domową, najciekawszym narzędziem dla nauczycieli mogą być 

kursy multimedialne, gdzie znajdują się różne filmy, które można pokazać w klasie. Do każdego filmu 

dołączone są dwa lub trzy ćwiczenia do zrobienia wspólnie lub z podziałem na grupy.  

 

 

 

http://www.english-online.org.uk/
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Wady i zalety: 

+ - 

Strona podzielona jest na różne poziomy, od 

poczatkującego do zaawansowanego. Jest 

tam też sekcja poświęcona dzieciom. 

Poruszanie się po stronie jest proste. 

Znajdziemy tam różne narzędzia 

rozwijające umiejętności językowe (filmy, 

teksty, ćwiczenia)  

Chociaż poruszanie się po stronie jest proste, 

nie znajdziemy ogólnych informacji o projekcie  

 

 

English Online jest doskonałą stroną pozwalająca rozwinąć umiejętności z języka angielskiego. Może 

być wykorzystana niezależnie przez osoby pragnące rozwinąć kompetencje językowe oraz przez 

nauczycieli, którzy chcą przygotować ciekawą lekcję z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi, 

takich jak filmy czy gry do ćwiczeń w klasie. 

 

Nr. 98 

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

Link http://www.adamoli.org/gelasio67/ 

Język docelowy Język włoski 

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie 

Poziom A1-B1 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Gramatyka, słownictwo 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

Od 5:00 do 20:00/30:00 minut 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

N/A 

Materiały dodatkowe Połączenie internetowe 

 

Adamoli.org stroną internetową stworzoną przez nauczyciela języka angielskiego pana Gelasio 

Adamoli, który zaoferował ten kurs gramatyki języka angielskiego bezpłatnie.  

Adamoli.org jest platformą online zawierającą kurs języka włoskiego do samodzielnej nauki, dla 

użytkowników posiadających podstawy języka angielskiego. Kurs koncentruje się głównie na 

rozwijaniu wiedzy w zakresie słownictwa i gramatyki. Znajdziemy tam 79 różnych lekcji w formie 

filmów udostępnionych na YouTube, dostępnych bez potrzeby subskrybowania kanału. 

W każdej lekcji znajdziemy zagadnienia gramatyczne, powiązane z omawianym tematem, liczne 

przykłady, a po lewej stronie również ćwiczenia, kwizy i testy sprawdzające poziom opanowania 

materiału. 

Filmy trwają od 5 do 20/30 minut, w zależności od prezentowanego tematu. Nie oznacza to, że danej 

lekcji nie można podzielić na mniejsze części. 

Dostęp do lekcji jest nieograniczony i nie wymaga subskrybowania kanału. 

Opisy możliwych zastosowań w klasie. Adamoli.org może być wykorzystane przez nauczycieli 

podczas omawiania gramatyki. Lekcje opierają się na filmach udostępnionych na platformie YouTube. 
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Filmy są zrozumiałe i zawierają ciekawe przykłady i mogą być wykorzystane zarówno na zajęciach 

jak i w domu. Filmy te mogą się przydać przy ćwiczeniu słuchania i mówienia. 

 

Wady i zalety: 

+ - 

The Adamoli.org jest bezpłatne i dostepne 24/7  

Czas trwania kursu zależy od możliwości 

ucznia.  

Dostępne są również kwizy i testy. 

 

Filmy nie zawsze przedstawiają dialogi, 

które pokazywałyby zastosowanie 

omawianych struktur w realnej rozmowie. 

 

Kurs powinien zawierać animacje i krótkie 

filmy.  

 

Brak możliwości interakcji (nie na forum ani 

chatu). 

 

Materiał nadaje się do samodzielnej nauki ale może też być wykorzystany w klasie. 

Kurs skierowany jest do włoskich uczniów na poziomie od A1 do B1. 

Kurs składa się z różnych lekcji skupionych na zagadnieniach gramatycznych i opiera się na filmach 

udostępnionych na portalu YouTube. Na kursie znajdują się również ćwiczenia i testy pozwalające 

sprawdzić poziom opanowania materiału. 

 

 

Nr. 99 

Nazwa narzędzia English Gratis 
Link http://www.englishgratis.com 

Język docelowy Język angielski  

Grupa docelowa Uczniowie pochodzenia włoskiego 

Poziom A1 – C2 

Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Gramatyka, słownictwo, słuchanie i czytanie. 

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

Filmy z napisami skierowane do młodych użytkowników. Czas 

trwania każdego filmu to około 5:00 minut 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

N/A 

Materiały dodatkowe Połączenie internetowe, głośniki, (projektor potrzebny tylko w 

przypadku zajęć z dziećmi i uczniami na podstawowych 

poziomach) 

 

English Gratis jest bezpłatną stroną utworzona przez Casiraghi Jones Publishing SRL. Strona ma na 

celu pomóc uczniom z Włoch, zarówno dzieciom jak i dorosłym w rozwinięciu umiejętności w 

zakresie języka angielskiego. 

English Gratis jest platformą online zawierającą kurs języka angielskiego, do wykorzystania w każdej 

grupie wiekowej i na każdym poziomie zaawansowania. 

Kurs zawiera wiele różnych narzędzi, korzystanie nie wymaga subskrypcji i jest całkowicie bezpłatny.  

 

http://www.englishgratis.com/
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Narzędzia dostępne na stronie zawierają: 

• Lekcje z gramatyki: podzielone tematycznie, z ćwiczeniami do każdej lekcji. 

• Read speaker: narzędzie umożliwiające przećwiczenie wymowy. 

• Audiobooki:400 bezpłatnych audiobooków rozwijających wymowę, słownictwo, rozumienie 

tekstów i ze słuchu. 

• Filmy edukacyjne z napisami po w języku włoskim. Specjalna sekcja z filmami animowanymi 

dla dzieci. 

 

Blog dla nauczycieli i Multi blog  

Blog jest otwarty dla każdego, kto chce dołączyć do grupy i zawiera wskazówki i porady dotyczące 

nauczania języka angielskiego. Za pomocą blogu, użytkownicy mogą udostępnić własne materiały 

i linki do innych stron. 

• Teksty w obu językach: sekcja gdzie znajdziemy ponad 1500 profesjonalnych tekstów 

w języku włoskim i angielskim, dostępne również w formie audio. 

Opis możliwych zastosowań w klasie: 

Zawierające szeroki wybór materiałów, English Gratis doskonale nadaje się do wykorzystania w 

klasie, szczególnie na przedmiotach takich jak literatura, historia czy filozofia. Nauczyciel może 

wykorzystać te materiały w klasie w celu rozwijania rozumienia ze słuchu i wymowy, jak również 

ogólnej wiedzy uczniów. 

English gratis może być również wykorzystany ze względu na ćwiczenia, które oferuje (do 

wykorzystania zarówno na lekcji jak i w formie pracy domowej). 

Materiały te są szczególnie zalecane jeśli poziom klasy jest podstawowy lub w przypadku nauczania 

dzieci. 

 

Wady i zalety:  

+ - 

Strona English Gratis jest bezpłatna i dostępna 

24/7 

Czas trwania kursu zależy od możliwości 

ucznia.  

 

Strona oferuje dużo różnych materiałów i 

narzędzi  

Filmy tu dostępne są odpowiednie tylko dla 

dzieci lub uczniów na podstawowym 

poziomie zaawansowania. 

 

 

Materiały odpowiednie do samodzielnej nauki ale można je również efektywnie wykorzystać je 

podczas zajęć. Kurs skierowany jest do uczniów z Włoch, w każdej grupie wiekowej i na każdym 

poziomie zaawansowania. Kurs zawiera wiele różnych narzędzi do uczenia się/nauczania w ciekawy, 

interaktywny sposób i umożliwia rozwinięcie umiejętności w zakresie gramatyki, czytania, słuchania 

oraz słownictwa. Czas trwania kursu zależy od umiejętności i zaangażowania ucznia.  

 

 

Nr. 100 

Nazwa narzędzia Dailystep 

Link https://www.dailystep.com  

Grupa docelowa Wszyscy uczniowie  

Poziom A1-C1 

https://www.dailystep.com/
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Zakres materiału 

(słownictwo; gramatyka; 

pisanie; czytanie; itd.) 

Słownictwo 

Gramatyka  

Rozumienie ze słuchu  

Czas trwania materiału 

wideo(hh:mm:ss) 

Pliki audio około 30 sekund każdy 

Czas trwania całego 

ćwiczenia 

około 15 minut przy samodzielnej pracy, więcej czasu w 

klasie  

Materiały dodatkowe Głośniki, laptop z dostępem do Internetu 

 

Dailystep zawiera lekcje dla wszystkich grup osób uczących się języka angielskiego: od 

poczatkujących do zaawansowanych. Lekcje podzielone są według poziomów zaangażowania 

i umożliwiają rozwinięcie różnych umiejętności: słuchanie, mówienie, wymowa oraz słownictwo. 

Dostęp do wersji próbnej dostępny jest po zarejestrowaniu się przy użyciu aktualnego adresu 

mailowego. Wersja próbna jest ograniczona czasowo. Lekcje opierają się na nagraniach audio, do 

których dołączone są różnego rodzaju ćwiczenia. 

 

Wersja próbna strony umożliwia nauczycielowi wykorzystanie plików audio do rozwinięcia 

umiejętności słuchania i rozumienia. Nauczyciel może również wykorzystać proponowane ćwiczenia, 

takie jak: wypisywanie poszczególnych słów/zwrotów podczas słuchania, następnie sprawdzanie 

poprawności zapisu i ćwiczenie wymowy. Ponieważ do każdego pliku audio dostępna jest 

transkrypcja, nauczyciel może ją wydrukować przed zajęciami, a następnie rozdać uczniom w celu 

sprawdzenia stopnia zrozumienia danego materiału. 

Wady i zalety: 

+ - 

Kurs obejmuje poziomy od poczatkujących do 

zaawansowanych. Nagrania są krótkie i 

dotyczą codziennych sytuacji, są więc zarówno 

ciekawe jak i przydatne. Do każdego nagrania 

dołączona jest transkrypcja. Filmy dostępne są 

w wersji językowej brytyjskiej i amerykańskiej. 

Dostęp do lekcji jest ograniczony zarówno 

czasowo jak i ilościowo, ponieważ 

bezpłatnie możemy skorzystać jedynie z 

wersji próbnej. 

 

 

Dailystep zawiera lekcje przeznaczone dla uczniów na różnych poziomach zaawansowania, od 

początkujących do zaawansowanych. Na platformie znajdziemy narzędzia szczególnie przydatne 

w rozwijaniu umiejętności słuchania i wymowy oraz znajomości słownictwa, jako że do każdego pliku 

audio dołączona jest transkrypcja. Materiały dostępne są bezpłatnie tylko w wersji próbnej. 
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Wnioski 
 

Poza tym, że różne języki stanowią różne wyzwania dla uczniów, są jeszcze różne podejścia do 

nauczania. Wpływają one na rolę nauczyciela i ucznia, organizację lekcji, przebieg nauczania czy 

dobór materiałów. W tej części raportu przedstawimy niektóre z aspektów dotyczących kultury 

i języka krajów partnerskich – Bułgarii, Niemiec, Grecji, Polski i Wielkiej Brytanii. 

 

 

Bułgaria 

Język bułgarski należy do grupy języków indo-europejskich, konkretnie rodziny południowych 

języków słowiańskich. Pierwsze ślady tego języka datują się na 9 wiek naszej ery. Alfabetem w języku 

bułgarskim jest Cyrylica i we współczesnym języku bułgarskim znajdziemy 32 litery. Po przystąpieniu 

Bułgarii do Unii Europejskiej 1 stycznia 2007, Cyrylica została oficjalnym alfabetem Unii 

Europejskiej, po Łacinie i Grece.   

Język bułgarski jest blisko powiązany z językiem macedońskim (należą do rodziny języków 

południowo słowiańskich). Dialekty języka macedońskiego w dawnej literatury były klasyfikowane 

jako odmiana języka bułgarskiego. Od drugiej połowy 20 wieku, po ujednoliceniu języka i uznaniu go 
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za narodowy w Macedonii. Niemniej jednak, niektórzy lingwiści nadal traktują go jako dialekt języka 

bułgarskiego. Socjolingwiści zgadzają się że spór o to czy macedoński jest dialektem bułgarskiego czy 

odrębnym językiem ma charakter polityczny i nie da się go rozwiązać w oparciu o koncepcje 

lingwistyczne, ponieważ nie pozwalają one na podejście typu albo-albo.  

Kursy języka bułgarskiego dostępne są dla wszystkich rodzajów uczniów – studentów zagranicznych, 

uchodźców, imigrantów, osób zainteresowanych czasowym lub stałym pobytem w Bułgarii. Aby 

otrzymać obywatelstwo bułgarskie, należy znać język bułgarski co sprawdzane jest na egzaminach 

państwowych, przeprowadzanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Kursy jeżyka bułgarskiego 

oferuje wiele prywatnych instytucji szkoleniowych; organizacje NGO; najważniejsze szkoły wyższe i 

uniwersytety w kraju, jak również Centrum Integracji, działające w ramach Państwowej Agencji dla 

Uchodźców.    

Na Uniwersytecie Sofia, St. Kliment Ohridski oferuje ogólne i specjalistyczne kursy językowe dla 

studentów zagranicznych. Kursy prowadzone są na Wydziale Filologii Słowiańskiej ( dla studentów 

kierunków humanistycznych) oraz na Wydziale Języków i Szkoleń Specjalistycznych (dla studentów 

kierunków naukowych).   

Nauczanie odbywa się zgodnie z oficjalnie przyjętym programem nauczania opracowanym przez 

Ministerstwo edukacji i Nauki. Nauczanie języka dla osób z zagranicy musi trwać przy najmniej 

dziewięć miesięcy a szkolenia te przeprowadza się w grupie liczącej nie więcej niż dziewięciu 

uczniów. Kurs obejmuje przedmioty obowiązkowe podzielone na dwie grupy z minimalną ilością 

godzin: 

1. dla studentów kierunków humanitarnych – 800 godzin akademickich języka bułgarskiego; 

2. dla studentów innych kierunków: język bułgarski – 650 godzin akademickich; towarzyszące 

przedmioty – 350 godzin akademickich.  

Studia doktoranckie i specjalizacje nie mogą trwać krócej niż sześć miesięcy i są organizowane w 

grupach liczących maksymalnie do 10 studentów. Ogólne i specjalistyczne szkolenia językowe dla 

zagranicznych studentów obejmują dodatkowe przedmioty podzielone na dwie grupy z minimalną 

liczbą uczniów:  

1. dla studentów kierunków humanitarnych – 550 godzin akademickich języka bułgarskiego; 

2. dla pozostałych kierunków: język bułgarski – 430 godzin akademickich; pozostałe przedmioty – 230 

godzin akademickich. . 



     “THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS”  

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

 

127 

Kursy kończą się ustnym i pisemnym egzaminem w języku bułgarskim. Egzaminy ocenione są przez 

komisje egzaminacyjną. Egzaminy przeprowadzane są przez odpowiednią komisję z każdego z 

nauczanych przedmiotów. Studenci, którzy ukończyli ogólne i specjalistyczne kursy otrzymują 

certyfikaty, zatwierdzone przez ministerstwo Edukacji i Nauki, wymagane od zagranicznych 

studentów chcących studiować na Uniwersytecie w Sofii.  

Opłata za kurs językowy: € 3,300. 

Aplikanci, którzy biegle znają język bułgarski mogą przystąpić do egzaminu bez uczestniczenia w 

kursach.  

Standardowy test uprawnia do otrzymania certyfikatu dla poziomu B2 znajomości języka bułgarskiego 

– niezbędnego kandydatom spoza krajów UE. 

Równolegle kursy języka bułgarskiego są prowadzone przez Wydział Studiów Słowiańskich, dla 

wszystkich zagranicznych studentów Uniwersytetu. Kurs jest obowiązkowy dla studentów pierwszego 

i drugiego roku (dotyczy wszystkich wydziałów i specjalizacji), a opcjonalny dla studentów 

zagranicznych będących na wymianie studentów w ramach różnych programów międzynarodowych 

typu ERASMUS czy CEEPUS. 

Centrum Integracji jest wydziałem Państwowej Agencji ds. Uchodźców a jego głównym zadaniem jest 

wspieranie integracji uchodźców w Bułgarii, zgodnie z Konwencją o Statusie Uchodźców z 1951, 

Protokołem Statusu Uchodźców z 1967 oraz Prawem dotyczącym Azylu i Uchodźców. 

Wiele ośrodków edukacyjnych i organizacji NGO oferuje kursy językowe. Opłaty różnią się 

w zależności od kursu, ale zwykle wynosi w granicach od € 200 do 300. Kursy organizowane są w 

grupach lub indywidualnie. Zwykle językiem do kontaktów jest język angielski, niemiecki, francuski, 

hiszpański, turecki, grecki i japoński. Obecnie, biorąc pod uwagę kryzys imigracyjny w Europie oraz 

fakt że Bułgaria jest krajem leżącym na zachodniej granicy UE i przystankiem dla uchodźców, 

najczęstszym językiem kontaktu z imigrantami jest język arabski. 

Niemcy 

Poza Niemcami, języka niemieckiego używa się również w Austrii, części Szwajcarii, Południowym 

Tyrolu (Włochy) i w Liechtenstein. Jest on również językiem oficjalnym w Luxemburgu i Belgii. Ze 

względu na duże terytorium, standardowy niemiecki różni się w zależności od regionu pod względem 

słownictwa, wymowy a nawet gramatyki i ortografii. 

Wszystkie podręczniki do nauki języka niemieckiego skupiają się na oficjalne przyjętej odmianie 

języka. Jakkolwiek, uwzględniają również inne niemieckojęzyczne kraje, na przykład prezentując 
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mapę krajów niemieckojęzycznych, czy korzystając z pomocy native speakerów z różnych regionów 

Niemiec oraz z innych krajów. Niektóre podręczniki zawierają też dodatkowe edycje dla szwajcarów 

czy Austriaków, żeby lepiej odpowiedzieć na potrzeby obywateli tych krajów. 

W Niemczech, większość imigrantów jest uprawnionych do podjęcia kursu językowego po osiedleniu 

się w Niemczech. Kurs integracyjny został wprowadzony w 2005 roku aby przyspieszyć integrację 

językową imigrantów. Kursy te są koordynowane przez Ministerstwo ds. Imigracji i Uchodźców 

(BAMF). 

Standardowy kurs integracyjny składa się z ogólnego kursu językowego (600 lekcji) obejmującego 

poziomy A1, A2 i B1 oraz kursu orientacyjnego (60 lekcji), który wprowadza ucznia w aspekty 

prawne, kulturę i historię kraju. Dodatkowo, oferowane są specjalne kursy dla kobiet, rodziców, osób 

młodych do 27 roku życia. Kursy te mają na celu wyposażyć uczniów w umiejętności językowe 

niezbędne do codziennego funkcjonowania. Kursy obejmują codzienne tematy typu miejsce pracy, 

zakupy czy media. Uczniowie uczą się również postepowania z urzędami, pisania maili czy listów oraz 

rozmów o pracę. 

Ze względu na cele szkolenia określone w programie nauczania dla kursów integracyjnych (RCC) 

i ograniczenia czasowe, nauczyciele muszą ściśle przestrzegać programu. Ma to wpływ na wybór 

podręcznika, metody nauczania czy wybór tematów. Nauczyciele mogą wybrać, materiały 

szkoleniowe spośród wielu różnych podręczników zaakceptowanych przez BAMF. Kursy prowadzone 

są metodą komunikatywną. Oznacza to, że podręczniki zawierają autentyczne materiały i zachęcają 

uczniów do ćwiczenia nowej wiedzy i umiejętności w praktyce, za pomocą ćwiczeń, dialogów czy 

prezentacji. Z tego względu, wybierając materiały dodatkowe, nauczyciele muszą zapewnić ich 

dopasowanie do poziomu grupy, autentyczność i przydatność w codziennym życiu. 

Kolejna rzeczą charakterystyczną dla kursów integracyjnych jest fakt że uczestniczą w nich osoby 

z całego świata. Z tego względu, grupy są zawsze wymieszane pod względem ojczystego języka, 

państwa pochodzenia, kultury, wieku, religii, wykształcenia, sposobów i celów uczenia się, długości 

pobytu w Niemczech i powodów przyjazdu, sytuacji w pracy, motywacji, itp. Z tego względu, 

nauczyciele, z jednej strony muszą realizować program nauczania, ale z drugiej powinni przystosować 

kurs do potrzeb swoich uczniów.  

Mimo tego, że kursy integracyjne stanowią znaczną część ogółu kursów językowych w Niemczech, 

dostępne są również inne rodzaje kursów. Ogólnie, niezależnie od rodzaju kursu, nauczyciele zwykle 

wybierają podejście skoncentrowane na uczniu. Ma to wpływ na rolę nauczyciela i ucznia. Przy tym 

podejściu, uczniowie są bardziej zaangażowani w proces nauczania, na przykład, pozwalając 
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im wybrać czego się będą uczyć, w jaki sposób i jak ocenią swoją naukę. W tym względzie, podejście 

skoncentrowane na uczniu, podkreśla zainteresowania, preferencje i możliwości ucznia, sprowadzając 

nauczyciela do roli przewodnika w procesie uczenia indywidualnego. Z tego względu, wiele ćwiczeń 

pozostawia miejsce do wyrażenia opinii, odniesienia się do przeszłych doświadczeń lub porównania 

sytuacji do sytuacji panującej w ich kraju pochodzenia.  

Grecja 

W ostatnich latach w Grecji, tradycyjne podejście traktujące proces uczenia się i nauczania jako 

przekazywanie informacji przez wszechwiedzącego nauczyciela biernym i nic nie wiedzącym 

uczniom, został zamieniony bardziej współczesnym podejściem opisywanym jako skoncentrowane na 

uczniu. Podejście komunikatywne główny nacisk kładzie na wykorzystane języka w realnych 

sytuacjach, promując tym samym kompetencje komunikacyjne. 

Starsze pokolenia wydają się niechętnie sięgać po ICT w nauczaniu, choć sytuacja ulega poprawie, 

ponieważ coraz więcej nauczycieli wykorzystuje te technologie. Nauczyciele języka greckiego 

używają ICT w klasie i poza nią i są generalnie bardziej otwarci na technologię niż nauczyciele innych 

przedmiotów.  

Istnieje wiele teorii dotyczących powstania języka greckiego. Jedna z nich sugeruje, że język ten 

wywodzi się z języka proto-greckich pomiędzy 2500 pne. a 1700 pne. Inna podaje że migracja 

plemion na tereny obecnej Grecji miała miejsce wcześniej, a charakterystyczne dla języka greckiego 

dźwięki pojawiły się później.  

Początek “współczesnego’ greckiego jest często wiązany z upadkiem Imperium Bizantyjskiego w 

1453, pomimo faktu iż wiele elementów charakterystycznych pojawiło się już wcześniej, w IV i V 

wieku ne.  Przez większość okresu język trwał w sytuacji zwanej diglossia, z wieloma regionalnymi 

dialektami i archaiczną formą zapisu. Po ustanowieniu Grecji jako niepodległego państwa w 1829, 

forma Katharévusa —w języku greckim oznaczająca "oczyszczony język"—została uznana za 

oficjalny język państwowy i jedyną uznaną formę języka greckiego w Grecji. Próba ta doprowadziła 

do ‘lingwistycznej’ wojny i utworzenia różnych frakcji: Dhimotikistés, która popierała wspólny dialekt 

(Demotic), oraz Lóyii, czy Katharevusyáni, które popierały "oczyszczony  dialekt". Korzystanie 

z dialektu Demotic w oficjalnych przemówieniach czy pismach było zabronione. Upadek junty w 1974 

i koniec ery Metapolítefsi 1974–1976, przyniósł ze sobą akceptację dialektu Demotic jako formy 

wykorzystywanej przez grecki rząd, chociaż ruch Katharevousa pozostawił po sobie ślady w języku. 

Dzisiaj, standardowa odmiana języka greckiego oparta na dialekcie Demotic, jest oficjalną wersją 

uznawaną w Grecji i na Cyprze. 
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Język grecki uznawany jest za raczej trudny do opanowania. Jednak, o bliższym przyjrzeniu się, 

zauważymy, że w pewnym sensie wszyscy mówimy po grecku, słowa takie jak: demokracja, muzyka, 

logika, energia, gastronomia, filozofia, tragedia czy kryzys.  

Francuska badaczka Jacqueline de Romilly powiedziała “[…] każdy powinien nauczyć się greckiego, 

ponieważ to poprzez grecki możemy zrozumieć swój własny język”. Aby zdobyć większy wgląd w 

język, używany nieprzerwanie od ponad 4,000 lat i który stanowi część europejskiego dziedzictwa 

kulturowego, można wziąć udział w wielu seminariach organizowanych przez instytucje edukacyjne.  

Szkołą Współczesnego Języka Greckiego przy Uniwersytecie w Salonikach oferuje kursy 

współczesnego języka i kultury. Szkołą prowadzi również kursy dla osób zajmujących się językiem 

profesjonalnie (tłumaczenia) oraz dla nauczycieli języka greckiego. (http://smg.web.auth.gr/) 

Centrum Nauczania Języka Greckiego - National Capodistrian University of Athens. Każdego roku od 

października do maja Uniwersytet w Atenach oferuje kursy języka greckiego. 

(http://www.greekcourses.uoa.gr) 

Każdego roku Państwowa Fundacja Oferująca Stypendia (IKY) przyznaje 60 stypendiów dla 

obcokrajowców, którzy chcą wziąć udział w trwającym pięć miesięcy kursie języka i kultury greckiej.  

Wydział nauczania E-Learning Uniwersytetu w Atenach, rozpoznaje potrzebę akcji i programów 

skoncentrowanych na uchodźcach, szukających lepszego życia w Europie, opracował kurs języka 

greckiego specjalnie dla nich. Program jest bezpłatny i można do ukończyć zdalnie dzięki specjalnie 

zaprojektowanej platformie edukacyjnej.  

 

Polska 

Język polski używany jest głównie w Polsce (98.6% mieszkańców Polski używa języka polskiego). 

Jednakże, język polski używany jest również w innych krajach takich jak Białoruś, Litwa, USA czy 

UK. Zgodnie z ostatnimi statystykami język polski jest drugim najczęściej używanym językiem w UK, 

co jest wynikiem ostatniej fali migracji. Język polski należy do języków słowiańskich i jest blisko 

powiązany z językiem czeskim czy słowackim. 

Język polski jest jednym z najtrudniejszych języków do nauczenia się, ze względu na wymowę, 

skomplikowaną odmianę rzeczowników, przymiotników i czasowników – prawie każdy czasownik 

posiada około 25 różnych form. Pomimo tego, coraz więcej obcokrajowców decyduje się podjąć to 

wyzwanie i rozpoczyna naukę języka polskiego. 

http://smg.web.auth.gr/)
http://www.greekcourses.uoa.gr)/
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Od akcesji Polski do UE w 2004, język polski został jednym  z oficjalnych języków UE i jest obecnie 

szóstym najczęściej używanym językiem w Europie i najczęściej używanym językiem słowiańskim. 

Nie dziwi więc fakt, ze nauka języka polskiego zyskuje na popularności. Obcokrajowcy chcący 

nauczyć się języka polskiego znajdą wiele różnych podręczników na poziomach od A1 do C2. 

Podręczniki t opierają się głównie na metodzie komunikacyjnej. Dostępne są również podręczniki do 

nauki gramatyki, słownictwa czy koncentrujące się wokół konkretnych umiejętności czy egzaminów. 

Mimo to niektórzy nauczyciele narzekają, że opisy ćwiczeń i wyjaśnienia są również po polsku, co 

sprawia że uczniowie na poczatkujących poziomach potrzebują ciągłej pomocy nauczyciela. 

W związku z tym, wielu nauczycieli decyduje się na opracowanie swoich własnych programów, 

uwzględniając potrzeby uczniów. 

Po transformacji w 1989, Polska przyciągnęła wielu imigrantów, zaczynając od uchodźców, 

niskowykwalifikowanych pracowników czy nielegalnych rezydentów do wysoko wykwalifikowanych 

specjalistów, menagerów międzynarodowych organizacji czy przedsiębiorców. Polska dzieli 

imigrantów na trzy różne kategorie – imigranci objęci pomocą humanitarną, imigranci ekonomiczni 

czy repatrianci. Chociaż imigranci ekonomiczni i repatrianci mają pewne prawa, nie są przedmiotem 

polityki imigracyjnej, która uwzględnia głównie uchodźców. 

Imigranci w Polsce, niezależnie od statusu mają dużo opcji odnośnie nauki języka polskiego. Liczba 

kursów i programów nauczania ciągle rośnie. Cztery główne możliwości nauki języka polskiego to: 

zajęcia w obozach dla uchodźców (tylko dla uchodźców), zajęcia prowadzone przez organizacje non-

profit, lub na własną rękę. 

Uchodźcy, którzy chcą skorzystać z programu integracyjnego muszą zapisać się na trwający 

dwanaście miesięcy kurs języka polskiego. Program ten daje solidne podstawy języka, ale sztywny 

program szkolenia nie daje możliwości indywidualnego podejścia do ucznia. Trzecią opcją jest pomoc 

organizacji non-profit, które wspierają integrację imigrantów oferując kursy językowe i opiekę 

mentora. Niektóre z tych programów są finansowane przez rząd i wspierają jedynie legalnych 

uchodźców, podczas gdy inne są otwarte i pomagają wszystkim chcącym nauczyć się języka 

polskiego. Na przykład, organizacja Linguae Mundi oferuje profesjonalne kursy dla uchodźców i osób 

mających rezydenta. 

Odnośnie nauczania języków w Polsce, nadal najbardziej popularne podejście skoncentrowanie na 

nauczycielu oraz przestrzeganie standardowego modelu PPP (Prezentacja Praktyka Produkcja). Polska 

podąża za europejskim trendem wczesnego wprowadzania języków w szkołach. Obecnie nauczyciele 

zaczynają dostrzegać znaczenie nowych metod nauczania typu inteligencje wielorakie Gardnera czy 

praca metodą projektu. Również rozwój technologii ICT nie pozostał bez wpływu na nauczycieli, 



     “THE MALL GUIDEBOOK FOR LANGUAGE TRAINERS”  

2015-1-DE02-KA204-002384 

 

 

132 

szczególnie nauczycieli języków obcych. Coraz chętniej korzystają oni z Internetu, tablic 

multimedialnych czy aplikacji mobilnych. Poza Ministerstwem Edukacji, istnieje wiele organizacji 

wspierających innowacje w nauczaniu, jak na przykład ORE. Również szkoły mając dostęp do 

funduszy UE, mogą wykorzystać te środki do rozwoju metodyki i zaplecza technologicznego. 

 

Wielka Brytania 

Historia języka angielskiego rozpoczęła się z najazdem trzech plemion germańskich w V wieku ne. 

Plemiona te czyli Anglowie, Saksoni i Jutowie, przypłynęli Morzem Północnym z obecnej Dani i 

północnych Niemiec. W tym czasie mieszkańcy wyspy mówili w języku celtyckim, ale większość 

Celtów zostało zepchniętych przez najeźdźców na zachód i północ, na tereny obecnej Walii, Szkocji i 

Irlandii. Anglowie pochodzili z „Englolandi” a ich ojczystym językiem był "Englisc" – stąd słowa 

"England" i "English". 

Okres staroangielski (1100-1500) 

W 1066 William Zdobywca, książę Normandii (części obecnej Francji), najechał i podbił Anglię. 

Nowi najeźdźcy przywieźli ze sobą odmianę języka francuskiego, który stał się językiem oficjalnym i 

używanym przez klasy wyższe. Przez pewien okres czasu istniał pewnego rodzaju podział 

lingwistyczny, gdzie niższe klasy społeczne używały języka angielskiego, a wyższe francuskiego. 

W XIV wieku, język angielski odzyskał swoją pozycję, ale pozostało w nim wiele zapożyczeń z 

francuskiego. Ta odmiana znana jest jako język średnioangielski. 

Okres średnio angielski (1500-1800) 

Pod koniec średniowiecza, miała miejsce gwałtowna i istotna zmiana w wymowie, tzw. wielka 

przesuwka samogłoskowa (ang. Great Vowel Shift), polegająca na skróceniu długości wymawiania 

samogłosek. Poczynając od XVI wieku Anglicy zaczęli nawiązywać kontakty z ludźmi z całego 

świata.  

Oznaczało to że w języku angielskim pojawiło się wiele nowych zapożyczeń. Wynalazek druku 

spowodował upowszechnienie i ustandaryzowanie oficjalnej wersji języka. Przyjęto zasady dotyczące 

pisowni i gramatyka i dialekt używany w Londynie, gdzie znajdowało się najwięcej wydawnictw, 

został standardem. W 1604 roku opublikowano pierwszy słownik języka angielskiego. 
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Okres nowo angielski (od 1800) 

Główną różnicą pomiędzy językiem wczesnym nowo angielskim i późnym nowo angielskim stanowi 

słownictwo. Późny nowo angielski zawiera o wiele więcej słów, co wynika z dwóch głównych 

przyczyn: po pierwsze Rewolucja Przemysłowa i powstała w jej wyniku technologia musiała zostać 

nazwana, po drugie Imperium Brytyjskie, w momencie największego rozwoju, obejmowało jedną 

czwartą powierzchni ziemi i z tego względu język angielski ma tyle zapożyczeń. 

Około 375 milionów ludzi na całym świecie mówi w języku angielskim i jest ponad 50 krajów gdzie 

angielki jest językiem głównym lub oficjalnym. Angielski jest trzecim najczęściej używanym 

językiem na świecie (po Mandaryńskim i hiszpańskim). Imperium Brytyjskie XIX i XX wieku oraz 

rosnąca popularność kultury amerykańskiej, upowszechniły język angielski na całym świecie. Mało 

jest miejsc gdzie ludzie nie rozumieją podstawowych słów czy zwrotów angielskich. Najważniejsze 

kraje poza terytorium Europy i Ameryki Północnej, gdzie używa się języka angielskiego to Australia, 

Nigeria, Nowa Zelandia i RPA. Angielski jest również głównym językiem używanym w tak odległych 

miejscach jak Guam, Singapur czy Filipiny. Choć nadal mały procent mieszkańców Indii 

porozumiewa się w tym języku jest to ponad 125 milionów osób. 

Kiedy przeanalizujemy sposób w jaki naucza się języków na całym świecie, dochodzimy do 

interesujących wniosków. Wszystko zależy od materiałów, których używamy do nauczania języka. 

W UK sprawdza się poziom zaawansowania uczniów przed przydzieleniem im poszczególnych zadań. 

Poziomy dzielimy na poczatkujący, niżej średniozaawansowani, średniozaawansowani, wyżej 

średniozaawansowani i zaawansowani.  

W Wielkiej Brytanii kultura odgrywa znaczącą rolę w nauczaniu języka. Znając inne kultury możemy 

lepiej zrozumieć naszych uczniów i im pomóc. Czasami sposób użycia czasów gramatycznych 

i czasowników może stanowić sporą barierę w nauczaniu, dobrze jest więc porównywać różne języki i 

uczyć się od siebie. Ciekawą rzeczą, która odkrywamy ucząc się języków jest fakt że w różnych 

językach znajdziemy bardzo podobne słowa, mające jednak inne znaczenie. 

Zachęcamy również uczniów do wykorzystania każdej możliwej sytuacji do poznawania i używania 

języka. Wpływa to na wzrost pewności siebie i poprawność wymowy. Obecnie, w związku z 

rozwojem technologii, coraz więcej materiałów dostępnych jest w wersji cyfrowej i online. Aby 

dotrzymać kroku tym zmianom i sprostać rosnącym wymaganiom uczniów, nauczyciele musza 

rozwijać swoje kompetencje w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii i narzędzi, które 

czynią proces nauczania atrakcyjniejszym i efektywniejszym. 
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