
Jak UCZYĆ online
w szkołach średnich
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Zadbasz o umiejętności językowe:

● rozumienie ze słuchu
● rozumienie tekstu
● produkcję ustną
● pisanie
● słownictwo

Uczniowie Rozwiną umiejętności 
związane z:

● myśleniem krytycznym
● TIK
● rozwiązywaniem problemów



Jak uczyć Online?

S + Asynchro-
nicznie

asynchro-
nicznie

kontakt ucznia i 
nauczyciela online w 
czasie rzeczywistym:
● wideokonferencja
● chat
● aplikacje 

współdzielone

uczeń otrzymuje 
materiały, kontakt z 
nauczycielem w czasie 
nierzeczywistym:
● email
● forum
● LMS



Place your screenshot here

hmmm...



Nagle wszyscy uczą Online tylko nie ja...
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mam TAKI SPRZĘT
Co teraz?



INPUT OUTPUT
MÓZG UCZNIA

+ 
ENERGY DRINK

Ucz Normalnie :)



Ucz Normalnie :)

Presentation
/

Pre-skill

Production 
/

Post-skill

Practice 
/

While- skill



Pomysł na Input
czyli materiały i ćwiczenia



Place your screenshot here

TED-ED
Gotowe materiały wideo, ćwiczenia zamknięte i otwarte, 

prosty edytor ćwiczeń i LMS



Place your screenshot here

6 minute English
Podcasty (B1/B2) na interesujące tematy, prezentujące 

6 słówek i transkrypcję



Pomysł na output
czyli ćwiczenie i produkcję językową:

z 6ciu zadań możesz wybrać 1 zadanie lub więcej



TED-ED
1) Oglądnij i:

Odpowiedz na pytania 
(zamknięte i otwarte) w sekcji 
Think
Przeczytaj/oglądnij jedno ze 
źródeł w sekcji Dig Deeper i 
napisz 5 zdań - czego nowego 
dowiedziałaś/eś się na ten 
temat
Odpowiedz na pytania w sekcji 
Discuss - napisz 3-5 zdań lub 
odpowiedz na opinie innych

2) Oglądnij i:

Nagraj 1-2 minutowe streszczenie 
wybranego TED-Ed’a i podziel się 
Twoim nagraniem z nauczycielem 
/ klasą (wideo - prywatny kanał 
Youtube, Google Drive, Flipgrid; 
audio - podomatic)
W swoim streszczeniu użyj 5 
nowych słówek z TED-Ed’a
Przygotuj ok. 10 nowych słówek z 
wybranego TED-Ed’a (Quizlet, 
zeszyt)

3) Stwórz swój materiał 
z pomocą kreatora lekcji 

Wybierz wideo z Youtube 
(piosenka, film, hobby, 
itp.)
Przygotuj pytania 
zamknięte do sekcji 
Think
Przygotuj pytanie 
otwarte do sekcji Discuss
Prześlij link do lekcji 
nauczycielowi do użycia 
z klasą



6 minute English
1) Posłuchaj i:

Odpowiedz (pisemnie lub 
nagraj wideo/audio) na 
pytanie postawione w tytule
podcastu, używając informacji 
z nagrania. 5-7 zdań
Wyjaśnij / streść (pisemnie lub 
nagraj wideo/audio) główne 
tezy/fakty przedstawione 
przez uczestników podcastu. 
5-7 zdań

2) Posłuchaj i:

Nagraj 1-2 minutowe streszczenie 
wybranego podcastu i podziel się 
swoim nagraniem z nauczycielem 
/ klasą (wideo - prywatny kanał 
Youtube, Google Drive, Flipgrid; 
audio - podomatic)
W swoim streszczeniu użyj 5 
nowych słówek z podcastu.
Przygotuj ok. 10 nowych słówek z 
wybranego podcastu (Quizlet, 
zeszyt).

3) Zweryfikuj tezy / 
stwierdzenia z podcastu 

Wypisz 3 tezy / 
stwierdzenia z podcastu i 
znajdź po jednym 
wiarygodnym 
anglojęzycznym artykule 
/stronie 
potwierdzającym je. 
Prześlij dokument 
nauczycielowi, wraz z 
informacją, który 
fragment tekstu 
weryfikuje daną tezę. 



sugerowana organizacja pracy



1.
PRzedstaw zadanie

najlepiej mail z wybraną przez Ciebie wersją zadania, 
w zależności od intensywności

pracy ucznia i Twojej



2.
Pozwól zadawać pytania przed i w trakcie pracy

po ok. 2 dniach zorganizuj konsultacje (skype, hangouts, zoom) 
lub zbiorowo odpowiedz na pytania mailem



3.
Pozwól się pomylić

pierwsza wersja odpowiedzi uczniów nie będzie idealna, 
zasugeruj zbiorowe lub indywidualne poprawki



4.
oceniaj Treść a nie tylko Język:

moje kryteria oceny streszczeń i zadań otwartych:



Proponowany system oceniania:

Student A

Project 1 Project 2 Project 3

Structure - material is 
well-organized & main 
points are clear (points 
1-5)

4

Content - information 
is complete & 
interesting (points 1-5)

5

Language - vocabulary 
& grammar accuracy / 
range (points 1-5)

4

Total points: 13



5.
Organizujcie E-POrtfolio

1) maile
2) Padlet (osobny dla każdego ucznia / klasy)

3) Uczniowie tworzą blogi na treści projektowe (blogger)
4) LMS - Google Classroom, Edmodo



Place your screenshot here

Anglista online
macmillan.pl





Solidna metodyka 
nauczania to fundament 
dobrego e-learningu.

Łukasz Olesiak


