
Innowacja pedagogiczna pn.„ Użycie tekstów autentycznych w 

nauczaniu języka angielskiego” w roku szkolnym 2015/2016  

w gimnazjum 

       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. 

     Powszechnie wiadomo, że język angielski stał się językiem globalnym 

dzięki swojej obecności w życiu ludzi na całym świecie. Jest to język handlu, 

technologii i przede wszystkim multimediów i Internetu.  Znając 

zainteresowania uczniów oraz formy spędzania przez nich czasu wolnego 

nauczyciele muszą wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i zainteresować ich 

językiem, w sposób, który wyda im się atrakcyjny i ciekawy. Szybka 

ewolucja komputerów i technik multimedialnych sprawiła, że znalazły one 

szerokie zastosowanie w dydaktyce i metodyce.  

       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. Kolejnym celem innowacji jest wyjście poza język szkolny i 

„książkowy”, pokazanie uczniom jak język angielski jest użyty w tekstach 
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autentycznych i ułatwienie im komunikacji i rozumienia w języku 

„naturalnym”. 

Cele ogólne innowacji: 

– osłuchanie uczniów z naturalnym językiem angielskim, 

– motywowanie uczniów do nauki w domu oraz do sięgania po teksty 

autentyczne. 

-uzmysłowienie dzieciom, że język szkolny różni się od tego używanego, 

na co dzień w krajach anglojęzycznych; 

-zapoznanie uczniów z możliwościami, jakie stwarza komputer, książki 

anglojęzyczne, gry, fora internetowe, a nawet portale społecznościowe i 

fora obcojęzyczne; 

-uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego; 

zapoznanie uczniów z mową potoczną, slangiem typowym dla danego 

rejonu, pokazanie jak język angielski różni się w krajach anglojęzycznych, 

-uatrakcyjnienie nauczania przez puszczanie wywiadów z ich idolami i 

rozwijanie w ten sposób umiejętności słuchania 

 Cele szczegółowe: 

- popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów ; 

- pokazanie uczniom, że wiedza szkolna znacznie ułatwia im korzystanie z 

Internetu; 

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

i metodycznych; 

- zapoznanie uczniów z dialektami, slangami i mową potoczną; 

-pokazanie uczniom jak komunikują się ich rówieśnicy w krajach 

anglojęzycznych ( popularne akronimy, skrótowce i slang młodzieżowy) ; 

- kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem obcym; 
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-kształtowanie umiejętności stosowania języka angielskiego w sytuacjach 

praktycznych, rozmowach z obcokrajowcami, czytaniu angielskich tekstów, 

książek, stron itp.; 

- poszerzenie słownictwa i rozwijanie sprawności słuchania, czytania i pisania 

poprzez użycie zasobów internetowych; 

- oglądanie filmów, materiałów anglojęzycznych; słuchanie ze zrozumieniem 

piosenek w języku angielskim, wywiadów itp.; 

- 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 teksty autentyczne, 

zarówno te internetowe, jak i papierowe będą narzędziami wspierającymi 

ucznia i nauczyciela w procesie nauczania/uczenia się języka angielskiego. 

        Poprzez słuchanie muzyki, oglądanie filmów, granie w gry, oglądanie 

wywiadów i czytanie i tłumaczenie fragmentów książek i wypowiedzi na 

forach internetowych, uczeń przyswoi nowe słownictwo, osłucha się z 

językiem oraz zwiększy samodzielność w używaniu języka angielskiego. 

Uświadomi sobie, że wiedza zdobywana na lekcji nie tylko przygotuje go do 

napisania egzaminu na koniec gimnazjum, ale również umożliwi mu rozumienie 

osób z krajów anglojęzycznych i ułatwi komunikacje na całym świecie. 

        Ponadto, poprzez wyszukiwanie informacji w Internecie uczeń będzie 

mógł zaspokoić swoją naturalną ciekawość świata i poszerzyć wiedzę o 

kulturze krajów anglojęzycznych. Poznać różnice w dialektach, słownictwie, 

akcencie. Osłuchać się językiem używanym w sposób naturalny, z naturalna 

szybkością i wymową. Będą mogli sprawdzić swoją wiedzę leksykalną i 

gramatyczną. Czytanie książek w języku angielskim poszerzy ich zasób 
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słownictwa. Co więcej, czytanie fragmentów z książek amerykańskich i 

angielskich pisarzy poszerzy ich wiedzę o literaturze anglojęzycznej. 

        Głównym założeniem innowacji jest podnoszenie umiejętności 

językowych uczniów. W dzisiejszym świecie, w którym komputer stał się 

głównym narzędziem pracy, zabawy i komunikacji dzieci, może stać się 

również im narzędziem do nauki i poszerzania wiedzy językowej. Język 

angielski zdominował Internet i media. Celem tej innowacji jest nauczenie 

dokazanie dzieciom, że język angielski poszerza ich możliwości. Uczniowie 

często boja się oglądać filmów po angielsku i czytać książek ze strachu 

przed niezrozumieniem. W trakcie trwania tej innowacji teksty autentyczne 

staną się jednym z narzędzi nauki dzieci, a nie czymś co będzie wzbudzało w 

nich strach. Teksty i materiały zostaną dobrane do poziomu i umiejętności 

uczniów. Będą one poszerzały wiedzę uczniów na wszystkich obszarach 

nauczania języka obcego, tj. czytanie ze zrozumieniem, rozumienie tekstów 

pisanych, wiedza gramatyczna i leksykalna, komunikacja i znajomość funkcji 

językowych. Wraz ze wzrostem pewności uczniów i poszerzeniem ich wiedzy, 

słownictwa i pewności siebie, poziom tekstów będzie zwiększany. 

 

 

 


