
Innowacja pedagogicznej pn. „Język angielski, językiem 

multimediów i Internetu” realizowana w roku szkolnym 2015/2016 

w szkole podstawowej 
 

         Podstawą do napisania innowacji stała się chęć rozbudzenia w 

uczniach potrzeby pogłębiania wiedzy z zakresu języka angielskiego. 

Nauczanie języków obcych nabiera szczególnego znaczenia w obliczu 

zreformowanego systemu oświaty. Sprawdzian z języka angielskiego w 

podstawówce, rozszerzony egzamin z języka angielskiego w gimnazjum oraz 

nacisk ze strony pracodawców na znajomość języków obcych, wymuszają na 

nauczycielach obowiązek przygotowania uczniów nie tylko pod względem 

codziennej komunikacji, ale również pod względem umiejętności swobodnego 

poruszania się we wszystkich dziedzinach życia ustnie i pisemnie.   

Cel : 

Celem głównym innowacji jest podnoszenie umiejętności językowych i 

komunikacyjnych uczniów, rozwijanie zainteresowania nauką języka 

angielskiego, jak również motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy, 

podejmowania twórczych działań przez stosowanie nowoczesnych metod 

nauczania języka obcego z wykorzystaniem technologii informacyjno – 

komunikacyjnej. 

Cele ogólne innowacji: 

   - uwrażliwienie uczniów na język angielski i osłuchanie z nim; 

- motywowanie uczniów do nauki w domu; 

-przedstawienie dzieciom komputera oraz aplikacji multimedialnych, jako 

narzędzia pracy i drogi do sukcesu; 

-zapoznanie uczniów z możliwościami, jakie stwarza komputer, Internet, 

tablica interaktywna przy doskonaleniu zdolności językowych; 

- uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego; 
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-zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego (połączenie 

nauki z hobby = lepsze wyniki w nauce = poprawa jakości pracy szkoły); 

 Cele szczegółowe: 

- popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów - pokazanie, iż język 

angielski wcale nie musi być trudny, a poprzez stosowanie różnych form i 

metod pracy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi technologii 

informacyjno – komunikacyjnej można zapamiętać więcej, łatwiej i dobrze się 

przy tym bawić; 

- pokazanie, że Internet może być jedną z głównych pomocy dydaktycznych 

i metodycznych; 

-nabycie przez uczniów umiejętności korzystania ze stron internetowych w 

języku angielskim (serwisy sportowe, strony tematyczne itp.) ; 

- kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem obcym; 

- umiejętność korzystania z tablicy interaktywnej na lekcjach języka 

angielskiego; 

- kształtowanie umiejętności stosowania języka angielskiego w sytuacjach 

praktycznych, aranżowanie jak największej liczby sytuacji, aby uczniowie 

mogli komunikować się w języku obcym z kolegami z innych krajów 

(etwinning); 

- poszerzenie słownictwa i rozwijanie sprawności słuchania, czytania i pisania 

poprzez użycie zasobów internetowych; 

- nabywanie śmiałości w kontaktach z rówieśnikami oraz pewności siebie i 

zwiększenie wiary we własne możliwości; 

-tworzenie prac projektowych/pomocy dydaktycznych przy użyciu komputera; 

- oglądanie filmów, materiałów anglojęzycznych; słuchanie ze zrozumieniem 

piosenek w języku angielskim; 
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- uświadomienie uczniom korzyści płynących z oglądania filmów, materiałów 

tematycznych, scenek z życia codziennego w oryginalnym przekazie 

angielskojęzycznych; 

Opis innowacji 

      Innowacja zakłada się, że w trakcie realizacji komputer oraz tablica 

interaktywna będą narzędziami wspierającymi ucznia i nauczyciela w procesie 

nauczania/uczenia się języka angielskiego. Dzięki tym narzędziom możliwe 

będzie wykorzystanie treści językowych zawartych na stronach 

internetowych, w grach oraz programach multimedialnych. 

       Poprzez zastosowanie programów komputerowych do nauki języka 

angielskiego, słuchanie muzyki, oglądanie filmów oraz granie w gry językowe 

uczeń przyswoi nowe słownictwo, osłucha się z językiem oraz zwiększy 

samodzielność w używaniu języka angielskiego. Sposób nauczania poprzez 

użycie multimediów zainteresuje ucznia i zachęci do nauki w domu. 

       Ponadto, poprzez wyszukiwanie informacji w Internecie uczeń będzie 

mógł zaspokoić swoją naturalną ciekawość świata i poszerzyć wiedzę o 

kulturze krajów anglojęzycznych. Uczeń zyska także dostęp do dokumentów 

autentycznych oraz do materiałów wizualnych i muzycznych, co zwiększy 

atrakcyjność lekcji oraz motywację do nauki języka obcego. 

       Głównym założeniem innowacji jest podnoszenie umiejętności 

językowych uczniów, motywowanie ich do zdobywania wiedzy, stąd też 

zaistniała potrzeba wzbogacenia warsztatu dydaktycznego o praktyczne 

zastosowanie technologii informacyjnej w nauczaniu języka angielskiego. 

Użycie stron internetowych oraz oprogramowania edukacyjnego może 

przynieść efekty w nauce języków obcych szybciej niż tradycyjna nauka 

książkowa.  Uczeń ma kontakt nie tylko z samym językiem obcym, ale 

również z komputerem, co jest dodatkową zachętą dla młodego człowieka. 

 


