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2014/2015 

• Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym  
i kolejnych etapach edukacyjnych w związku  
z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego; 

 

• Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego  
w zakresie umiejętności określonych w podstawie 
programowej, ze szczególnym uwzględnieniem 
umiejętności w zakresie matematyki; 

 

• Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych 
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Dlaczego warto korzystać 
 

z TIK na zajęciach? 



Inteligencje wielorakie 
 

Howard Gardner 



Inteligencja językowa 

charakteryzuje osoby, które: 
 
• lubią się wypowiadać, 
• zwracają uwagę na poprawność językową, 
• lubią opowiadać anegdoty, 
• lubią gry słowne. 



Inteligencja logiczna 

charakteryzuje osoby, które: 
 
• szukają ciągów przyczynowo - skutkowych, 
• używają logicznych argumentów, 
• lubią matematykę, 
• racjonalnie analizują dane. 



Inteligencja przestrzenna 

charakteryzuje osoby, które: 
 
• łatwo orientują się w przestrzeni, 
• potrafią wyobrazić sobie daną przestrzeń na 

podstawie opisów, 
• tworzą dzieła sztuki (malarze, architekci, 

projektanci mody…). 



Inteligencja kinestetyczna 

charakteryzuje osoby, które: 
 
• lubią ruch i sport, 
• znają swoje ciało, 
• używają swojego ciała w komunikacji niewerbalnej 

(gestykulacja). 



Inteligencja muzyczna 

charakteryzuje osoby, które: 
 
• lubią słuchać muzyki, 
• potrafią grać na instrumentach muzycznych, 
• mają dobry słuch, 
• posiadają wyczucie rytmu. 



Inteligencja przyrodnicza 

charakteryzuje osoby, które: 
 
• lubią przebywać na łonie natury, 
• znajdują przyjemność w obserwowaniu zwierząt, 
• lubią pracować w ogrodzie, 
• lubią klasyfikować. 



Inteligencja interpersonalna 

charakteryzuje osoby, które: 
 
• łatwo nawiązują kontakty z innymi, 
• lubią towarzystwo, 
• są empatyczne i tolerancyjne, 
• potrafią współpracować. 



Inteligencja intrapersonalna 

charakteryzuje osoby, które: 
 
• oddają się introspekcji, 
• potrafią zrozumieć uczucia nimi rządzące, 
• łatwo analizują swoje myśli i zachowania, 
• lubią pracować nad sobą. 



Co to są aplikacje mobilne ? 

Aplikacja mobilna (ang. mobile software / mobile application) – 
ogólna nazwa dla oprogramowania  działającego na urządzeniach 
przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy 
czy tablety. 

 
W zależności od celu oraz sposobu korzystania z nich można 
podzielić na: 
• samodzielne – działające bez potrzeby dostępu do internetu,  
• klienckie – łączące z odpowiednim serwerem przez internet, 
• internetowe – w postaci stron mobilnych, 
• gry komputerowe. 

 

 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Aplikacja_mobilna 



Jakie są zalety wynikające  
z pracy  z aplikacjami mobilnymi ? 

• dostępność i przepływ danych zawsze i wszędzie, 
• możliwość pracy we własnym tempie, 
• zastosowanie w pracy nad wszystkimi sprawnościami 

językowymi, 
• działają na kilka zmysłów, przekazując wiedzę w postaci 

tekstu, dźwięku, grafiki i obrazów, dzięki czemu ułatwiają 
naukę języka obcego. 



Aplikacje mobilne  
  do nauki języków obcych 

     

  Zastanawiasz się,  
  jak szybko nauczyć  
  się języka obcego???  
 
 
 
     

 
 

 

Stosuj     
mnemotechniki! 

 



Co to jest mnemotechnika? 

Mnemotechnika, mnemonika (gr. mneme: pamięć)  – ogólna 
nazwa sposobów ułatwiających zapamiętanie, przechowywanie  
i przypominanie sobie informacji np. kategoryzacja elementów, 
czyli uporządkowanie i pogrupowanie ich według pewnych zasad; 
 
 

Dzięki mnemotechnikom można znacznie zwiększyć 
zakres i trwałość pamięci.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mnemotechnika 



Aplikacje mobilne  
  do nauki języków obcych 

Fiszki? 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Fiszka 

Clipart: office.com 

Fiszka (fr. fiche) - kartka w kartotece dotycząca 
określonego hasła i zawierająca związane z nim 
informacje lub notatki. 
 



  

Fiszki 
 

„Anki” = jap. „zapamiętywanie”  

= wielofunkcyjna aplikacja (tekst, dźwięk, obrazki) 

Aplikacja Anki 



Słowniki 

• Znaczenie 
• Gramatyka/Etymologia 
• Wymowa 
• Tabele fleksyjne 

Aplikacja Leo 



Słowniki  
Aplikacja Diki 



 

   Słowniki  
 Aplikacja DIC-o 



Translator 

3.2. Aplikacja  
Translate & Speak German 

3.1. Aplikacja 
Babylon 



Learning Apps 

https://learningapps.org/  

Dodatkowe ćwiczenia językowe: 
• aktywizują uczniów i pozwalają lepiej zrozumieć temat, 
• pobudzają wyobraźnię; 
 
Można: 
• przeglądać aplkacje już stworzone, 
• opracować własne aplikacje; 



Learning Apps –  
Rodzaje ćwiczeń 





Learning Apps – kiedy? 

• podczas wprowadzania nowego tematu, 
• jako utrwalenie i przerywnik lekcji, 
• podczas podsumowania działu, 
• dodatkowa praca dla chętnych uczniów, 
• ale NIE na całej lekcji! 



 

Zintegrowane nauczanie  
językowo – przedmiotowe 

  
obcojęzyczne aplikacje 
edukacyjne przeznaczone 
do uczenia się różnych 
przedmiotów 



Grywalizacja - idea 

Grywalizacja (ang. gamification) – wykorzystanie mechaniki znanej 
z gier komputerowych, do modyfikowania zachowań ludzi  
w sytuacjach niebędących grami, w celu zwiększenia 
zaangażowania ludzi.  

• Technika bazuje na przyjemności, jaka płynie z pokonywania 
kolejnych osiągalnych wyzwań, rywalizacji, współpracy itp. 

• Grywalizacja pozwala zaangażować ludzi do zajęć, które są 
zgodne z oczekiwaniami autora projektu, nawet jeśli są one 
uważane za nudne lub rutynowe. 

 
 

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grywalizacja 

 

 
Clipart: office.com 



Grywalizacja - motywacja 

Zapewnienie motywacji wewnętrznej i zewnętrznej przez elementy 
mechaniki gier: 

- podwyższanie własnego statusu 

- współzawodnictwo grupowe i osobiste 

- samodoskonalenie 

- poczucie wspólnoty 

- altruizm 

- niechęć do straty 

 

 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Grywalizacja 

 Clipart: pl.wikipedia.org 



Kahoot - zadanie 

• gra wprowadzająca lub pozwalająca powtórzyć słownictwo 



Kahoot - wyniki 

• Wyniki po pierwszym pytaniu 



Kahoot - wyniki 

• Wyniki po drugim pytaniu 

 



Spelling Bee 

• http://gamestolearnenglish.com/spelling-bee/ 



Falling Clouds 

• http://gamestolearnenglish.com/compare/ 



Podcasty  
Instytutu Goethego. 

• http://www.goethe.de/lrn/prj/gad/deindex.htm 



vorleser.net 

• http://vorleser.net/kinder-jugendliche.html 



 Kanał YouTube  
British Council 

• https://www.youtube.com/watch?v=Db9vLf1MuPg&feature=c4-
overview&list=UU-qWJlvaPME3MWvrY-yjXeA 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org 



You Tube i podpisy 

• https://www.youtube.com/watch?v=2iOlM9XdOYo 



Projekt i Google Apps 

• https://accounts.google.com 

 



Projekt - film 
Konkurs filmowy 

„NIE dla 
cyberprzemocy” 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”  
w Częstochowie serdecznie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie na najlepszy film nakręcony  
w wybranym przez siebie języku obcym (j. angielskim, francuskim  
lub niemieckim). 

Termin nadsyłania prac:  
31 marca 2015 r. 

Długość filmu: do 5 min. 

Płyta CD/DVD z plikiem  
w jednym z formatów: 

MOV, MPEG4, AVI, WMV, 
MPEGPS, FLV, 3GPP lub WebM 



Projekt - fotoreportaż 

• https://dropbox.com 



Content and Language 
Integrated Learning CLIL 

Źródło obrazów: en.wikipedia.org 

Czytanie ze zrozumieniem 



ZAPROSZENIE 

Serdecznie zapraszamy na warsztaty: 

Aplikacje i usługi mobilne w nauczaniu języka 
niemieckiego, 20.03.2015 r. 15:30 – 17:00,  

RODN „WOM”, s. 238, Karty zgłoszenia: do 
19.03.2015 r. 

 

Aplikacje i usługi mobilne w nauczaniu języka 
francuskiego, 9.04.2015 r. 15:30 – 17:00,  

RODN „WOM”, s. 238, Karty zgłoszenia: do 
8.04.2015 r. 
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Dziękujemy za uwagę 

Źródło logo: wikimedia.org 


