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WKJO 
Komunikujemy się w języku 

obcym wykorzystując TIK 

Przeznaczenie 

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli języków obcych i wszystkich 
zainteresowanych zastosowaniem nowych technologii w uczeniu się języka obcego. 

Treści szkolenia są zgodne z podstawą programową nauczania języków obcych 
nowożytnych. Stosowane przykłady będą dotyczyły głównie języka angielskiego. 

Informacje o organizacji 

Szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych, w tym 5 godzin w formie stacjonarnej. 

Wymagania 

 Sprawne poruszanie się w sieci Internet. 

 Podstawowa umiejętność posługiwania się urządzeniami mobilnymi (tablet, 
smartphone). 

 Otwartość na nowe doświadczenia i chęć współpracy z innymi. 

Cele 

1. Poznanie aplikacji internetowych, w tym mobilnych, które wzbogacają wiedzę 
merytoryczną podczas uczenia się języka obcego, głównie języka angielskiego. 

2. Poznanie nowatorskich i innowacyjnych narzędzi TIK, które służą rozwijaniu 
kompetencji kluczowych i indywidualizacji nauczania. 

3. Wsparcie nauczycieli w kształceniu kompetencji ucznia dotyczących zastosowań 
edukacyjnych aplikacji internetowych, w tym mobilnych. 
 

Treści kształcenia 
 

1. Nowe podejście do nauczania i uczenia – edukacja mobilna w szkole. 

2. Poznanie różnych typów aplikacji, których wykorzystanie wzbogaca wiedzę 

merytoryczną. 

3. Ocena aplikacji pod kątem zastosowania dydaktycznego. 

4. Przykłady dobrych praktyk – zasoby internetowe prezentujące zastosowania  

prezentowanych aplikacji w pracy dydaktycznej. 

5. Zaprezentowanie i testowanie aplikacji na urządzenia mobilne i komputer 

stacjonarny do: 

- tworzenia i wykorzystania materiałów audio i wideo - filmy, animacje, plakaty, 

- tworzenia i przeprowadzenia sprawdzianów, 

- rozwijania umiejętności słuchania ze zrozumieniem, samodzielnego ćwiczenia 

rozumienia ze słuchu, poszerzania słownictwa.  

6. Metodologia pracy z aplikacjami internetowymi w tym zasady bezpiecznej pracy 

z urządzeniami i aplikacjami mobilnymi. 
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Metody i formy nauczania 

1. Mini wykłady. 

2. Prezentacja. 

3. Ćwiczenia pod kierunkiem prowadzącego. 

4. Dyskusja i wymiana doświadczeń. 

Charakterystyka materiałów 

Materiały przygotowane na potrzeby szkolenia (w formie drukowanej lub 
elektronicznej).  

Ewaluacja i formy oceny pracy uczestników 

Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez dyskusje ze słuchaczami. 

Ankieta do oceny całego szkolenia będzie wypełniana przez słuchaczy po jego 

zakończeniu. 

W trakcie szkolenia wykorzystywane będzie następujące 
oprogramowanie: 

Przykładowe aplikacje np. British Council, YouGlish, Adobe Spark, TED, Google Docs, 
Classtools. 

Źródła informacji – wybór 

Hościłowicz Marcin, Posłuchaj, to do ciebie, czyli jak wykorzystanie piosenek pomaga 
rozwijać sprawności receptywne, Języki Obce w Szkole nr /2016 r.  

Kapuśniak Monika, Angielski, najlepsze narzędzia do nauki, Biblioteczka Komputer Świat, 

Warszawa 2016 r.  

Madej Monika, Sposób na słówka, czyli ćwiczenia leksykalne na chmurach wyrazów, 
Języki Obce w Szkole nr 2/2016 r.  

Żółkiewska Sylwia, Appetyt na applikacje, Fundacja Orange, 2016. 

Link do strony British Council, http://learnenglish.britishcouncil.org/en, 

dostęp z dnia 29 czerwca 2018 roku 
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