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WSTĘP 

 

Technologia jest jak nóż 

Marek Kaczmarzyk1 

 

 W lutym 1946 roku na Princeton University został publicznie zaprezentowany pierwszy 

komputer ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer), w latach 90. XX wieku 

swoją karierę rozpoczęły laptopy, w 1990 roku Tim Berners-Lee opracował sieciowy system 

informacji (World Wide Web - www), a w marcu 2020 roku świat ogarnęła pandemia COVID-

19 wywoływana przez koronawirus SARS-CoV-2. W czasie pandemii świat w dużej mierze 

przeniósł się do Internetu i funkcjonował za pośrednictwem komputerów, laptopów i 

smartfonów.  

 Wyjątkiem nie był system edukacji, który w bardzo szybkim czasie zaczął 

funkcjonować zdalnie. Nauczyciele i wykładowcy z całego świata przenieśli swoje lekcje i 

wykłady z tradycyjnych sal do przestrzeni wirtualnej. Taka sytuacja spowodowała, że 

narzędzia, które wcześniej wydawały się innowacyjne zaczęły być codzienne i powszechne.  

 Podłoże teoretyczne przeprowadzonych przeze mnie badań jest w większości oparte na 

polskojęzycznej literaturze przedmiotu, dlatego że próbowałam przeanalizować obecny stan 

nauczania języka polskiego jako obcego w Polsce. Analiza i omówienie aktualnej sytuacji w 

(glotto)dydaktyce polonistycznej wymaga nakreślenia z pozycji współczesnego pokolenia w 

świecie coraz silniejszej digitalizacji. 

Mark Prensky jako pierwszy przedstawia klasyfikację społeczeństwa według pokoleń 

cyfrowych (Prensky 2001), o zachodzących w edukacji zmianach spowodowanych rozwojem 

technologii pisze Monika Frania (Frania 2017), uwzględniając badania Tadeusza Miczki 

dotyczące edukacji medialnej (Miczka 2015), Janusza Morbitzera (Morbitzer 2014) i 

Stanisława Juszczyka (Juszczyk 2015) na temat pedagogiki medialnej, a także Bronisława 

Siemienieckiego, jednego z pierwszych naukowców w Polsce zajmujących się wykorzystaniem 

komputerów w edukacji (Siemieniecki 2010).  

 W dziedzinie nauczania języka polskiego jako obcego warto omówić pracę Romualda 

Cudaka i Jolanty Tambor Computers in Teaching Polish as a Second Language (Cudak, 

Tambor 2001), która jako jedna z pierwszych porusza temat wykorzystania komputerów, a 

 
1 Orwat K., 2019: Technologia jest jak nóż kuchenny. Wywiad z dr Markiem Kaczmarzykiem, biologiem, 

neurodydaktykiem, memetykiem, wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego. „Kreda”, 11 (Nowe technologie). 

5:9079376335
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także sieci internetowych w nauczaniu języka obcego, prace zamieszczone w czasopiśmie 

„Postscriptum Polonistyczne” w roku 1995–1998, poświęcone szerokorozumianym 

komputerom w nauczaniu języka polskiego, a także pracę Grażyny Zarzyckiej (2016), która 

dotyczy opisu stworzenia platformy LiMe – Languages in Media oraz prace na temat 

wykorzystania narzędzi online na zajęciach z języka polskiego jako obcego Andrzeja Moroza 

(2020), Agaty Poręby (2016) i pracę zbiorową Nauczanie i promocja języka polskiego w 

świecie. Diagnoza – stan – perspektywy, w której zostały opisane oficjalne źródła online i 

narzędzia mogące wesprzeć działania lektora języka polskiego pracującego w kraju albo za 

granicą, a także przyszłościowe kierunki rozwoju danej dziedziny (red. Miodunka, Tambor 

2018).  

 Przedstawione badania rozpoczęłam w 2016 roku, miały one na celu zaprezentowanie 

możliwości wykorzystania zdalnych narzędzi na lekcjach z języka polskiego jako obcego – 

przedstawienie wybranych aplikacji, ukazanie ich funkcji i sposobów wykorzystania, a także 

zachęcanie lektorów i nauczycieli do korzystania z nich podczas zajęć. Taki cel był rezultatem 

udziału w webinariach, szkoleniach i kursach nauczania języka angielskiego jako obcego i 

zapoznania się z narzędziami dostępnymi w tej dziedzinie. Temat wzbudził moje 

zainteresowanie, a dodatkowo pojawiła się możliwość obserwacji różnicy między narzędziami 

online na lekcjach z języka polskiego i języka angielskiego jako obcego. Dodatkową motywacją 

była także ciągle rosnąca liczba osób pragnących uczyć się języka polskiego i osób 

zainteresowanych polską kulturą. Chciałam przeprowadzić głębszą analizę przedstawionych 

narzędzi online, zbadać powody, dla których nauczyciele albo z nich korzystają, albo ich 

unikają, a także poznać opinie studentów na temat wykorzystania narzędzi online na zajęciach 

językowych i w trakcie nauki samodzielnej. 

 Przy pisaniu rozprawy wykorzystam metodę badań ankietowych i metodę studium 

przypadku. Metoda badań ankietowych pozwoli mi na zebranie opinii studentów i lektorów 

zarówno przed przeprowadzeniem prezentacji o narzędziach online wspomagających naukę 

języka polskiego jako obcego, jak i po jej zakończeniu. Metoda studium przypadku z kolei ma 

za zadanie opisać narzędzia online powszechnie dostępne w internecie i ukazać sposoby ich 

wykorzystania na zajęciach z języka polskiego jako obcego. 

 Praca zawiera trzy rozdziały. Rozdział pierwszy, który nosi tytuł „Wyzwania 

współczesnej edukacji” i ma charakter teoretyczny, jest wprowadzeniem do omawianych dalej 

zagadnień. Zostanie omówiona tu klasyfikacja pokoleń w dobie rewolucji cyfrowej, przyjrzę 

się sposobom ich fukcjonowania, odbioru informacji, przyswajania wiedzy, przybliżę cechy 

charakterystyczne pokoleń cyfrowych. W następnym podrozdziale zostaną opisane zmiany 

6:9147118155
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dokonujące się we współczesnym systemie edukacji. Jednym z powodów tych zmian 

niewątpliwie jest wkroczenie do systemu edukacji nowego pokolenia uczących i uczących się, 

co powoduje pojawienie się nowych sposobów współpracy. W kolejnych podrozdziałach 

zostaną omówione współczesne media i ich rola w edukacji. Współczesne media razem z 

technologiami powodują pojawienie się nowej przestrzeni edukacyjnej – przestrzeni wirtualnej, 

będącej wynikiem pojawienie się e-nauczyciela i e-uczącego się, a wraz z tymi nowościami 

zmiany postrzegania otaczającego nas świata, o czym będzie mowa w kolejnych 

podrozdziałach. Na koniec będzie przedstawiona glottodydaktyka polonistyczna i 

dotychczasowe doświadczenie wykorzystania narzędzi online na zajęciach z języka polskiego. 

 W rozdziale drugim zostaną opisane narzędzia online (aplikacje mobilne, strony 

internetowe, serwisy multimedialne), które mają potencjał do tego, żeby mogły być 

wykorzystane na zajęciach z języka polskiego. Nie zabraknie również sugestii na temat tego, 

w jaki sposób mogą być wykorzystywane. Wszystkie narzędzia będą podzielone funkcjonalnie 

i opisane w odpowiednich podrozdziałach. 

 Trzeci rozdział ukaże rezultaty przeprowadzonych ankiet. Poszczególne podrozdziały 

dotyczą osób uczących się języka polskiego, osób uczących się, jak uczyć języka polskiego 

albo doskonalących swoje kompetencje w dziedzinie nauczania języka polskiego jako obcego 

i osób zawodowo od dłuższego czasu uczących języka polskiego na polskich uczelniach 

wyższych. Każdy podrozdział będzie zawierał omówienie ankiet przeprowadzonych przed 

prezentacją narzędzi online, po ich prezentacji, a dwa kolejne podrozdziały uwzględnią badanie 

ankietowe przeprowadzone po nauczaniu zdalnym spowodowanym pandemią. Ankiety 

zawierały pytania zamknięte i otwarte, co pozwoliło ankietowanym dzielić się swoimi 

przemyśleniami, obawami i sukcesami związanymi z wykorzystaniem źródeł online i 

funkcjonowaniem w nowej wirtualnej przestrzeni edukacyjnej.  
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ROZDZIAŁ I 

EDUKACJA W OBLICZU NOWYCH TECHNOLOGII I NIEUSTAJĄCYCH 

PRZEMIAN POKOLENIOWYCH 

 

Pierwsza część mojej rozprawy została poświęcona opisowi współczesnego stanu 

edukacji – kryzysom i wyzwaniom, z którymi boryka się system edukacji w obszarze 

korzystania z nowych technologii. W ramach diagnozy obecnego stanu przytoczono analizy 

podziału społeczeństwa na pokolenia w kontekście stopnia zaangażowania w korzystanie z 

internetu i umiejętności w zakresie posługiwania się tym narzędziem. Została omówiona 

geneza powstania takich dyscyplin, jak: edukacja medialna i pedagogika medialna. 

Zdiagnozowany i scharakteryzowany został współczesny stan glottodydaktyki polonistycznej 

w zakresie nowych technologii, które można wykorzystać na zajęciach i które zostały 

stworzone specjalnie dla tej dziedziny. Została także omówiona sytuacja zdalnego nauczania 

związana z pandemią wirusa SARS-COV-19. 

 

1.1. Pokolenia w dobie rewolucji cyfrowej  

W literaturze przedmiotu można natknąć się na sporą liczbę różnorakich podziałów 

odbiorców procesu kształcenia w zależności od rodzaju osobowości, sposobu odbierania 

informacji, najbardziej aktywnego zmysłu itp. Istnieje także klasyfikacja uczących się w 

zależności od poziomu używania nowych technologii (w zakresie wykorzystania internetu, 

smartfonów i komputerów bądź laptopów) i wieku. 

W 2001 roku amerykański edukator Mark Prensky w artykule On the horizon (Prensky 

2001) po raz pierwszy zaprezentował światu pojęcie „digital native”. Na język polski pojęcie 

przetłumaczono jako „cyfrowy tubylec”. Mark Prensky przedstawił również pojęcie 

przeciwstawne  – „digital immigrant”, które na polski przełożono jako: „cyfrowy imigrant”. 

Mark Prensky uważa, że osoby urodzone po roku 1990 należą do pokolenia „cyfrowych 

tubylców”, a osoby urodzone przed rokiem 1990 należą do pokolenia „cyfrowych imigrantów”. 

Autor twierdzi, że przedstawiciele pokolenia „cyfrowych tubylców” zdecydowanie różnią się 

od poprzednich pokoleń, i chodzi tu nie tylko o atrybuty zewnętrzne, a bardziej o wewnętrzne. 

Między wspomnianymi pokoleniami powstała przepaść w wyniku szybko rozwijających się 

technologii cyfrowych w ciągu ostatniej dekady XX wieku. „Cyfrowi tubylcy” całe swoje życie 

od urodzenia mają do czynienia z internetem, spędzają więcej czasu, oglądając ekrany 

smartfonów, laptopów i telewizorów, niż czytając tradycyjne książki papierowe. Odpowiednio 

8:6094275380
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mózg i system opracowania informacji przedstawicieli nowego pokolenia działa w nowy 

sposób, inny od sposobu myślenia „cyfrowych imigrantów”. Różnice zachodzące między 

pokoleniami są głębsze i istotniejsze niż może się to wydawać na pierwszy rzut oka.  

Amerykański psychiatra Bruce D. Perry stwierdza, że doświadczenia życiowe 

odpowiednio formują strukturę mózgu, zatem różne pokolenia mają różne doświadczenia, a to 

implikuje różne struktury mózgu (Prensky 2001). Mark Prensky zaznacza, że chociaż nie 

możemy być pewni co do budowy mózgu współczesnego człowieka, możemy jednak 

stwierdzać, że wzory myślowe „cyfrowych tubylców” różnią się od wzorów myślowych 

„cyfrowych imigrantów”. Dla pierwszych język cyfrowy jest językiem ojczystym, a dla drugich 

językiem wyuczonym, a przecież język nabyty w ciągu życia jest przechowywany w innej 

części mózgu niż język pierwszy (Prensky 2001).  

Mark Prensky podkreśla również, że pokolenie „cyfrowych imigrantów” wciąż posiada 

wyczuwalny obcy akcent, odnosząc analogię lingwistyczną do świata cyfrowego. Akcent ten 

jest zauważalny w sytuacjach codziennych, np. kiedy ktoś drukuje maile albo robi korektę na 

uprzednio wydrukowanym dokumencie, a nie w komputerze, w odpowiednio przeznaczonym 

do tego programie (Prensky 2001).  

Przedstawiciele pokolenia „cyfrowych tubylców” są przyzwyczajeni do szybkiego 

tempa otrzymywania informacji, hipertekstów, wykonywania kilku poleceń albo realizowania 

kilku spraw jednocześnie, gdy tymczasem „cyfrowi imigranci” wykonują zadania „krok po 

kroku”, potrzebują czasu na refleksję i zastanowienie się.  

Pokolenie „cyfrowych tubylców” nazywano też „pokoleniem Y” (ang. „Generation Y”), 

„milenialsami” (ang. Millennials), pokoleniem Milenium, „następnym pokoleniem”, 

„pokoleniem cyfrowym”. D. Tapscott precyzyjnie określa ramy czasowe generacji Y, która 

zaczyna się w styczniu 1977 roku, a kończy w grudniu 1997 roku (Tapscott 2010). Według 

amerykańskiej rządowej agencji The United States Census Bureau do „pokolenia Y” należą 

osoby urodzone w latach 1982-2000. W Polsce przedstawicieli „pokolenia Y” proponuje 

podzielić na „wczesne pokolenie Y”, czyli osoby urodzone po 1975 roku i „późniejsze 

pokolenie Y”, czyli osoby urodzone po 1990 roku.  

Witold Wrzesień „pokolenie Y” nazywa europejskimi poszukiwaczami – osobami 

„niepamietającymi PRL”, którym bliska jest idea przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 

(Wrzesień 2007). Don Tapscott nazywa pokolenie Y – „pokoleniem sieci” (Net Generation) 

(Tapscott 2010), Marc Prensky – „cyfrowym narodem” (Digital Nation), a Małgorzata 

Gruchała – „pokoleniem klapek i iPodów” (Gruchała 2014). 

9:4208435595
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Nie ma jednoznacznych, powszechnie przyjętych, dat początku i końca każdego z 

pokoleń. Istnieje wiele czynników mających wpływ na rozpoczęcie i finalizację etapu 

cyfrowego pokolenia w poszczególnych państwach, grupach kulturowych czy w pewnych 

strefach polityczno-ekonomicznych. Znaczenie ma zwłaszcza czynnik ekonomiczny. 

Pokolenie „cyfrowych imigrantów” określa się także nazwą „pokolenie X” (ang. 

Generation X) albo „pokolenie MTV” (ang. Generation MTV) – od nazwy popularnej stacji 

muzycznej.  

Według W. Września (2007), pokolenie X można nazwać́ pokoleniem końca wieku. 

Składa się ono z następujących trzech generacji, których nazwy związane są z przemianami 

historycznymi w Polsce: Pokolenie ’89 – osoby urodzone w latach 1964–1970, Dzieci 

Transformacji – roczniki 1971–1976 i Maruderzy Końca Wieku – urodzeni w latach 1977–

1982. Don Tapscott nazywa pokolenie X pokoleniem niżu demograficznego, czyli pokoleniem 

ludzi urodzonych pomiędzy 1965 a 1976 rokiem. Jednak nazwa pokolenie niżu 

demograficznego nie przyjęła się (Tapscott 2010). Pojęcie pokolenie X w dzisiejszym 

znaczeniu pojawiło się dzięki kanadyjskiemu pisarzowi Douglasowi Couplandowi i jego 

krótkiemu opowiadaniu Pokolenie X. Opowieści na czasy przyśpieszającej kultury, które 

pojawiło się w 1991 roku, zatem pokolenie doczekało się swojej nazwy dopiero po 30 latach 

istnienia. W Polsce pokolenie X nazywano także pokoleniem PRL. 

Mark Prensky, wprowadzając pojęcie „cyfrowy tubylec” w 2001 r., miał do czynienia 

z nowymi, ciągle rozwijającymi się technologiami oraz z osobami, które samodzielnie 

zdobywały wiedzę i umiejętności dotyczące korzystania z nowych technologii. Teraz, po 

upływie 18 lat, jesteśmy zewsząd otoczeni technologiami i obserwujemy dorastanie pokolenia, 

które nie musi od podstaw przedstawiać nowych technologii swoim rodzicom czy dziadkom 

(„cyfrowym imigrantom”), dla nich zupełnie zanikł świat analogowy, nie istnieje świat bez 

technologii. Czy możemy zatem nazywać współczesną młodzież pokoleniem „cyfrowych 

tubylców” ? Owszem, są oni „cyfrowymi tubylcami”, jednak mają szereg cech niewłaściwych 

pokoleniu Y. W takiej sytuacji pojawia się termin pokolenie Z na określenie osób urodzonych 

po roku 2000. Tak więc, pokolenie „cyfrowych tubylców” można podzielić na dwa typy 

„cyfrowców”: wcześniejsze pokolenie, czyli pokolenie Y i późniejsze, czyli pokolenie Z. To 

ostatnie cechuje nierozłączny kontakt ze smartfonem, przy jego pomocy człowiek fotografuje, 

edytuje, prowadzi transmisje na żywo, pisze, zapisuje dźwięki i odsłuchuje, jednym słowem: 

prowadzi aktywne życie społeczne i zawodowe, używając smartfona i wszystkich 5 zmysłów.  

Sue Bennett w artykule The digital natives debate. A critical review of the evidence (pol. 

Dyskusja o cyfrowych tubylcach. Przegląd krytyczny) przedstawia opinię przeczącą punktowi 
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widzenia Marka Prensky’ego. Zauważa, że pokolenia „cyfrowych tubylców” i „cyfrowych 

imigrantów” różnią się między sobą nie bardziej niż wszystkie inne pokolenia między sobą. 

Autorka zaznacza także, że nie można wszystkich osób urodzonych w pewnym okresie zaliczać 

do z góry określonej kategorii. Istnieje wiele kryteriów, które muszą być wzięte pod uwagę 

przy takich klasyfikacjach, m.in. sytuacja ekonomiczna, demograficzna, geograficzna i 

polityczna (Bennett 2008). Czy każda osoba urodzona w 1991 roku od dzieciństwa miała do 

czynienia z internetem i wychowywała się w otoczeniu nowych technologii? W państwach 

byłego bloku komunistycznego internet zaczął być powszechny dopiero od roku 2008, a w 

innych krajach nie każdy miał do niego dostęp jeszcze na początku XXI wieku.  

Rozważyć należy to, czy rzeczywiście rok urodzenia faktycznie wyznacza 

przynależności osoby do pewnego pokolenia. W cyfrowej epoce słowo pokolenie zmienia 

znaczenie i nie cechuje przynależności do roku urodzenie tylko do sposobu posługiwania się 

nowymi technologiami i oswajania się z nowym światem informacji.  

Każde z opisanych pokoleń, oprócz nazw i dat zaistnienia, charakteryzuje się szeregiem 

cech odróżniających przedstawicieli jednego pokolenia od drugiego. Te cechy dotyczą 

posługiwania się nowymi technologiami, opracowywaniem nowych informacji, nowych 

sposobów albo metod uczenia się czy komunikacji. 

Przedstawiciele polskiego pokolenia X wchodzili w życie dorosłe w latach 70., 

w czasach kryzysu ekonomicznego. Ważne źródło informacji dla nich stanowiły radio 

i telewizja, ale nie były one głównymi i jedynymi źródłami, choć niewątpliwie były źródłem 

ogólnodostępnym. Według Dona Tapcotta pokolenie X jest najlepiej wykształconym 

pokoleniem, które charakteryzuje umiejętność analizy i obserwacji. W latach 90. pokolenie to 

otrzymało możliwość zapoznania się i zaprzyjaźnienia z nowymi technologiami. Warto 

zwrócić uwagę na cechy charakterystyczne tej generacji – osoby do niego należące są 

sceptycznie nastawione do świata, mniej oddane firmie zatrudniającej niż poprzednie 

pokolenie, ale bardziej niż następne, są motywowane sukcesami w pracy i w nauce, często są 

pracoholikami. Wolą unikać wyzwań i sytuacji stresowych (Smolbik-Jęczmień 2019).  

Człowiek jest stworzeniem społecznym – szuka okazji do komunikacji, szuka 

rozmówcy, wspólnych tematów. W dzisiejszym świecie, dzięki nowym technologiom, 

zmniejsza się komunikacyjna bariera czasowa i przestrzenna, komunikacja zapośredniczona 

stała się częścią codzienności. Ale przedstawiciele pokolenia X nadal pamiętają czasy 

przedmedialne i ponad inne formy komunikacji przedkładają komunikację „twarzą w twarz”, 

która zawiera elementy komunikacji niewerbalnej – mimikę, proksemikę (przedstawia 

informacje dotyczące partnerów interakcji na podstawie przestrzennej odległości, jaka jest 
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między nimi), kinezjetykę (postawy, gesty oraz ruchy ciała), i parajęzyk (cechy głosu – 

wysokość, tempo mówienia, natężenie, wahania lub inne zakłócenia płynności mowy) – nad 

komunikacją „interface to interface” (Wasylewicz 2016). Z kolei przedstawiciele pokolenia Y 

tracą na komunikacji „face to face”, preferując komunikację „interface to interface”. Wskazane 

rodzaje komunikacji różnią się od siebie jakościowo, np. komunikacja „interface to interface” 

jest bardziej intensywna, ale mniej trwała i szybciej przemijająca. Autor formuluje opinię, że 

pojawia się nowy rodzaj więzi, łączących ludzi tylko w przestrzeni wirtualnej (Wasylewicz 

2016). 

Przestrzeń wirtualna to miejsce, gdzie pokolenie Y wiedzie życie zawodowe, 

rozrywkowe, społeczne, uczy się i dzieli się informacjami. Rzeczywistość wirtualna nie jest 

ograniczona geografią, jej użytkownicy przekraczają granice przestrzenne, co pozwala im na 

kontakt z całym światem. Przedstawiciele pokolenia Y są przyzwyczajeni do ciągłego kontaktu 

z mediami, do ich działania i logiki funkcjonowania – do specyficznego języka medialnego i 

zachowań medialnych. Przestrzeń wirtualna zastępuje pokoleniu Y przestrzeń rzeczywistą, 

jego przedstawiciele nie czerpią już satysfakcji z komunikacji tradycyjnej. Neurobiolodzy 

twierdzą, że wykorzystanie nowych technologii w skali współcześnie występującej jest 

przyczyną zmiany sieci neuronów ludzkiego mózgu. Zanikają połączenia odpowiadające za 

komunikację tradycyjną, gdyż nie jest ona często wykorzystywana i staje się nieaktualna.  

Pokolenie Y cechuje wysoki stopień rozumienia i wykorzystywania technologii. Wielu 

przedstawicieli tego pokolenia w wersji online zdobywa wykształcenie, rozwija umiejętności i 

kwalifikacje, a nawet pracuje. Taki tryb wymaga wysokiego poziomu samoorganizacji, 

kreatywności, adaptacji w środowisku wirtualnym i efektywnej komunikacji „interface to 

interface”. 

Współczesny świat cechuje się ciągłym rozwojem technologii i zmieniającymi się 

trendami, dlatego pokolenie Y jest elastyczne i przyzwyczajone do nieustannych zmian. Swoją 

uwagę skupia nie na pozostaniu przez całe życie w jednej firmie albo jednym zawodzie, tylko 

na własnym rozwoju zawodowym i osobistym. Pokolenie to nie chce brać udziału w tak 

zawanym „wyścigu szczurów”, przeciwnie, dąży do zachowania równowagi między życiem 

prywatnym i zawodowym („work-life balance”).  

Ważnym elementem każdej podjętej przez przedstawiciela pokolenia Y działalności jest 

czerpanie przyjemności i zdobywanie doświadczenia – przeciwstawia on ciekawe projekty 

stabilnemu stanowisku pracy, praktyczne kursy online tradycyjnym uniwersytetom, barwne 

życie wypełnione podróżami stabilnym zarobkom w jednym miejscu.  
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Pokolenie Z w odróżnieniu od pokolenia Y, jest internetowym konsumentem i klientem, 

jest twórcą internetowych produktów i treści. Przedstawiciele pokolenia Z zmienili funkcję 

wirtualnej przestrzeni – przestała ona być źródłem wiedzy, a stała się miejscem 

przeprowadzania rozmów, dyskusji. Stawiają trudne pytania i oczekują wyzwań (Smolbik-

Jęczmień 2019). 

Nauczyciele języków obcych muszą obecnie pamiętać, że współcześni uczący się 

najprawdopodobniej należą do m-pokolenia, generacji-y, millenium kids. Przynależność do tej 

grupy implikuje sposób reagowania na nowoczesne technologie. M-pokolenie różni się od 

pokolenia poprzedniego sposobem przyswajania wiedzy, czytania, skupienia uwagi. Procesy te 

przebiegają specyficznie: ekranowi czytelnicy pochłaniają całe strony, a nie linijki tekstu; w 

ich paradygmacie kultury na czele stoi obraz; informacja jest przyswajana wszystkimi 

możliwymi kanałami i co chwilę jest aktualizowana, co powoduje niemożność dłuższego 

skupienia uwagi odbiorców.  

Pokolenie Z powoli też wkracza w obszar edukacji wyższej. Studenci z tego pokolenia 

nie znają świata bez technologii. Cechują się otwartością, bezpośredniością, wiedzę czerpią 

głównie z internetu, są nastawieni na szybkie wyszukiwanie informacji, chętnie dzielą się 

informacjami poprzez media społecznościowe, są dobrze obeznani z zagrożeniami czyhającymi 

w internecie. Pokolenie Z wyrosło na grach komputerowych i ma tendencje do porównywania 

rzeczywistości ze światem wirtualnym. 

 

1.2. Wyzwania współczesnej edukacji 

Razem z nowym pokoleniem do systemu edukacji wkraczają nowe procesy i trendy. Jak 

zauważa Monika Frania, pojęcia gamification lub grywalizacja, gryfikacja czy gamifikacja są 

odzwierciadleniem mechanizmów gier komputerowych we wszystkich sferach ludzkiego 

życia. Gamifikacja nie jest grą edukacyjną, jest zestawem elementów gier, do których należą: 

rywalizacja, praca w zespołach i współpraca, kolekcjonowanie punktów, zdobywanie nagród, 

przechodzenie kolejnych etapów, rankingów osiągnięć, formułowanie zadań jako wyzwań 

wykorzystanych w pewnej sytuacji socjalnej. Grywalizacja  to proces służący zaangażowaniu 

uczestników, rywalizacji (zachowanie indywidualne) lub współpracy w grupie (kooperacja) 

(Frania 2017: 55). 

Współcześnie grywalizacja jest najbardziej popularna w edukacji nieformalnej, np. w 

szkoleniach dla pracowników korporacji. Mechanizmy gier są stosowane w edukacji od dawna, 

np. wykorzystanie gier planszowych albo podział klasy na zespoły, a dodatkowo połączenie 

mechanizmów gier z technologiami i treścią zajęć mają ogromny potencjał. Studenci uczą się 
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nowego materiału za pomocą dobrze im znanych mechanizmów, co pozwala na szybsze 

przyswajanie wiedzy. 

Gamifikacja jest trendem, który wiąże się z pojęciem edutainment, czyli edurozrywki. 

Pojęcie edutainment jest połączeniem dwóch angielskich słów: education i entertainment, czyli 

edukacji i rozrywki. Pojęcie to nie pojawiło się wraz z rozwojem nowych mediów, 

funkcjonowało również wcześniej w przypadku korzystania z tradycyjnych metod nauczania. 

Przykładem edutainment mogą być: programy telewizyjne (np. Uczmy się polskiego), filmy 

fabularne i animowane, quizy i teleturnieje, czasopisma. Wraz z rozwojem nowych mediów do 

tej listy można dodać aplikacje mobilne, gry komputerowe, podcasty, blogi, vlogi i kanały na 

YouTube. Przykładami edurozrywki w życiu codziennym są centra nauki (np. Centrum Nauki 

Kopernik w Warszawie) czy muzea (np. wirtualna wycieczka po Muzeum Powstania 

Warszawskiego). Edurozrywka sprzyja wzrostowi motywacji i zaangażowania uczestników, 

ponieważ zachęca studentów do pozyskiwania nowych informacji w atrakcyjny sposób i 

pozwala na aktywny udział w procesie edukacji. 

Odpowiedzią na szybko rozwijające się i wkraczające do edukacji technologie jest nurt 

edukacyjny kierujący się ideą Bring Your Own Device (BYOD), czyli Przynieś własny sprzęt. 

Ten nurt zachęca uczących się do używania własnego sprzętu technologicznego, który może 

być przynoszony przez użytkowników do klas lekcyjnych. Student częściej dysponuje 

nowszym instrumentarium niż jednostka edukacyjna. Hasło Przynieś własny sprzęt odnosi się 

do laptopów, tabletów i smartfonów, i rozwiązuje problem braku komputerów w salach 

lekcyjnych (Frania 2017: 53).  

Nauczyciele i studenci najczęściej nie należą do tego samego pokolenia, co staje się 

przyczyną niespełnionych oczekiwań studentów w stosunku do lekcji językowej. Nauczyciele 

najczęściej należą do pokolenia Baby Boomers, osób urodzonych w latach 1943–1964 albo do 

pokolenia X, czyli osób urodzonych w latach 1965–1980. Przedstawiciele Baby Boomers 

zaczynali pracę zawodową, nie mając do dyspozycji komputerów i telefonów komórkowych. 

Ten fakt jest główną przyczyną ich zdystansowanego podejścia do nowych technologii. Ale 

dystans jest tylko początkową fazą, ponieważ w późniejszym czasie Baby Boomers częstokroć 

przekonują się, że korzystanie z nowych technologii jest łatwe i usprawnia ich działania, dzięki 

czemu zaczynają nie tylko chętnie korzystać z nowych technologii, ale wręcz stają się ich 

ambasadorami. Problem jednak polega na tym, że bez specjalnej potrzeby Baby Boomers nie 

przekraczają pierwszej fazy. Natomiast dla przedstawicieli pokolenia X najważniejszą cechą 

mediów jest użyteczność. Żeby wzbudzić ich zainteresowanie nowymi mediami, trzeba 

zademonstrować korzyści płynące z ich wykorzystania, wskazać jak nowe rozwiązanie pomoże 
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zwiększyć jakość i skuteczność ich pracy, bądź w jaki sposób usprawni przebieg procesów 

kształcenia. Ich podejście do nowych technologii jest najbardziej krytyczne. Pokolenie Y, do 

którego należą osoby urodzone w latach 1980-1994, może mieć wśród swoich przedstawicieli 

zarówno współczesnych studentów, jak i osoby, które same uczą. Przedstawiciele tego 

pokolenia są przekonani do nowych technologii i kojarzą je z prestiżem, zabawą, rozrywką. 

Informacja o cechach charakterystycznych pokoleń cyfrowych może być użyteczna 

przy pisaniu programów edukacyjnych dla szkół wyższych i średnich. Świadomość tych cech 

nie tylko pozwala zwrócić uwagę na różnorodność generacyjną uczących się, lecz także 

umożliwia wygospodarowanie więcej czasu na zniwelowanie słabych stron przyswajających 

wiedzę. Używając takiego systemu, edukacja będzie mogła osiągnąć jeden ze swoich głównych 

celów – przygotowanie uczącego się do aktualnych wymogów rynku pracy. Wspomnieć 

należy, że współczesny system edukacji nie odpowiada zapotrzebowaniu współczesnego 

rynku. Wykorzystanie technologii zmienia codzienne życie człowieka we wszystkich jego 

sferach. Wśród nich najbardziej niepodatną na zmiany okazała się jednak sfera edukacji. I mimo 

że wspomniana dziedzina może poszczycić się kursami e-learningowymi, aplikacjami 

mobilnymi do wykorzystania na różnych etapach edukacji, jej słabą stroną jest przeciągająca 

się dyskusja o potrzebach dokonania zmian, a także strach osób nauczających przed nowymi 

technologiami. 

Monika Frania swoją książkę Nowe media, technologie i trendy w edukacji zaczyna od 

pytania, czy jest stosowne rozpoczynanie jakiejkolwiek publikacji naukowej od definicji 

zaczerpniętej z Wikipedii, najbardziej popularnej encyklopedii internetowej. Autorka zaznacza, 

że analiza porównawcza wskazuje na to, że liczba błędów w Wikipedii równa się liczbie błędów 

w encyklopediach eksperckich, ale ten fakt nie przekonuje grona naukowców, którzy nadal 

postrzegają elektroniczną encyklopedię jako niewiarygodne źródło wiedzy. Tymczasem dla 

współczesnego uczącego się Wikipedia staje się pierwszym źródłem informacji. Na 

potwierdzenie tego faktu M. Frania przywołuje doświadczenie Pawła Jochyma, naukowca z 

Instytutu Fizyki Jądrowej PAN i jednocześnie autora pierwszej strony w polskiej wersji 

Wikipedii. Gdy zapytał grupę trzynastoletnich dzieci, które z nich poprzedniego dnia 

korzystało z Wikipedii, wszystkie poniosły rękę. 

Monika Frania wysuwa odważną tezę, że korzystanie z encyklopedii internetowej jest 

symbolem zmian ewolucyjnych, a może nawet rewolucyjnych, które nastąpiły i następować 

będą w dziedzinie edukacji pod wpływem zmian mających miejsce w przestrzeni medialnej i 

sferze technologii. Autorka zaznacza, że do takiej rewolucyjnej sytuacji przyczyniły się: łatwy 

i wszechobecny dostęp do internetu oraz wzrost aktywnego udziału na rynku medialnym 
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poprzez komputery personalne, smartfony i tablety, które stały się przyczyną decentralizacji 

źródeł informacji. Z punktu widzenia uczących się takie źródła, jak podręczniki, książki czy 

wiedza samych nauczycieli przestały być wiodące. Internetowe pokłady wiedzy, takie jak: 

materiały opublikowane w internecie, które zostały stworzone przez ekspertów oraz amatorów, 

wiarygodne materiały naukowe oraz niesprawdzone materiały mające sprzeczną wartość 

edukacyjną zaczynają funkcjonować w przestrzeni publicznej. Jakość źródeł informacji i 

przedstawionych materiałów jest różna, ale w większości są to materiały niezweryfikowane. 

Dlatego odpowiedzialność za krytyczny dobór i wybór informacji spoczywa wyłącznie na 

użytkowniku, podczas gdy w tradycyjnych publikacjach odpowiedzialność za treść publikacji 

leży po stronie zespołu autorów, redaktorów, recenzentów i wydawców. Jeszcze kilkadziesiąt 

lat temu treść i forma materiałów edukacyjnych ulegały wielokrotnej ewaluacji i weryfikacji, a 

wybór książki czy podręcznika należał wyłącznie do nauczyciela. Udział uczącego się w 

wyborze materiału był pasywny, czego nie można powiedzieć o współczesnym uczącym się, 

który ma do dyspozycji ogrom materiałów internetowych, co więcej, sam może kreować treści, 

stając się ich autorem (Frania 2017: 11). 

Grono współcześnie uczących się preferuje edukację nastawioną na partnerstwo, na 

uczących się i na uczenie się online. Pisze o tym Eunika Baron-Polańczyk w publikacji 

zatytułowanej Chmura czy silos? Nauczyciele wobec nowych trendów ICT, opisując relację 

między młodzieżą a mediami, a także wpływ mediów na edukację. Młodzież tworzy, rozwija 

nowe formy realizacji i normy socjalnych zachowań poprzez oswajanie nowych technologii 

i zdobywanie kolejnych kompetencji technicznych. Młodzież kształci swoje umiejętności 

techniczne i medialne, tworząc i publikując własne dzieła online i otrzymując feedback z 

medialnego otoczenia. Media pozwalają uczącym się na większy poziom swobody i 

niezależność. Dla młodzieży bardzo ważny jest autorytet rówieśników i wolą uczyć się od nich 

niż od osób dorosłych (Baroń-Polańczyk 2011). 

Media zmieniają sposób uczenia się współczesnej młodzieży i proces socjalizacji, 

podczas którego pojawia się dużo nowych problemów, na które powinni zwrócić uwagę rodzice 

i nauczyciele. Zagrożenia w świecie wirtualnym są ujęte w model, którego nazwa brzmi 3C, na 

który składają się: niewłaściwe lub szkodliwe treści (content), niebezpieczne osoby, które chcą 

nawiązać kontakt (contact) i niebezpieczne działania, które mogą podejmować młode osoby, a 

które to mogą prowadzić do przykrych konsekwencji (conduct). W celu uniknięcia takich 

problemów rodzice i nauczyciele powinni towarzyszyć młodym osobom w odkrywaniu 

przestrzeni wirtualnej, rozmawiać z młodzieżą o sytuacjach, które mogą się przydarzyć oraz 

informować o prawidłowym sposobie reagowania i zachowywania w danej sytuacji. Na ten 
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temat istnieje wiele publikacji. Niektóre z nich to: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online 

(2019)2 wydane przez Fundację Dajmy dzieciom siłę i poradnik dla rodziców Bezpieczne Media 

wydany przez Fundację Orange3. 

Łatwy dostęp do internetu, a tym samym do informacji, dążenie uczących się do uczenia 

się od innych, media, które przestały być tylko rozrywką, technologie obecne w każdej 

dziedzinie życia, a także niekompatybilność wymogów współczesnego zmedializowanego 

świata wobec wiedzy, umiejętności i nawyków zdobytych przez jednostkę/osobę w trakcie 

zdobywania wykształcenia, powodują sytuację kryzysu w systemie edukacji. W celu 

zachowania istotnej roli w XXI wieku, instytucje edukacyjne muszą podlegać nieustannym 

zmianom, przy wykorzystaniu możliwości, które niosą media cyfrowe. Aktywny udział 

młodzieży w przestrzeni internetowej wskazuje na nowe drogi rozwoju edukacji.  

Dzisiaj wiele mówi się o kryzysie modeli edukacyjnych, o kryzysie szkoły 

i uniwersytetu jako instytucji, ale nie o kryzysie edukacji samej w sobie. Popularna staje się 

idea uczenia się przez całe życie, poprzez współpracę i praktykę. Członkowie danego 

społeczeństwa ciągle się uczą, rozwijają swoje umiejętności i w tym celu wykorzystują 

możliwości, które daje im świat technologii i rzeczywistości wirtualnej (webinaria, blogi 

edukacyjne, kursy online). Powstaje pytanie, czy instytucje edukacyjne nadążają za tak 

szybkim rozwojem i czy w wystarczającym stopniu korzystają z szeroko pojętych rozwiązań, 

dających duże możliwości techniczne? Odpowiedzi na tak postawione pytanie udziela Wioletta 

Kwiatkowska w artykule zatytułowanym Trendy w badaniach nad edukacją na odległość. 

Przegląd wybranej literatury, mówiąc, że wykorzystanie technologii w procesie edukacji jest 

raczej sporadyczne niż ogólnie przyjęte (Kwiatkowska 2015). Do najczęściej wymienianych 

przyczyn kryzysu systemu edukacyjnego należą: 

• system klasowo-lekcyjny jest nieodpowiednio zorganizowany w stosunku do potrzeb 

uczących się; 

• sposób kontrolowania postępów nie sprzyja rozwojowi kreatywności u uczących się; 

• uczący się mają dużo okazji do rywalizacji, ale nie mają sposobności do nauki i 

współpracy z innymi; 

• nie istnieje jednolity test czy egzamin dla ludzi starających się o objęcie stanowiska 

nauczyciela; 

 
2 https://www.saferinternet.pl/pliki/publikacje/kompendium2019.pdf [dostęp:10.01.2022] 
3 

https://fundacja.orange.pl/files/user_files/user_upload/materialy_edu_dla_nauczycieli/Poradnik_Bezpieczne_me

dia/Bezpieczne_media._Przewodnik_dla_rodzicow..pdf [dostęp: 10.01.2022] 
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• zróżnicowany poziom wyposażenia technicznego instytucji, a nawet poszczególnych 

sal (Frania 2017: 15). 

Za każdą z wymienionych przyczyn kryją się uwarunkowania o podłożu prawnym i 

ekonomicznym, na które nie zawsze ma wpływ kadra pedagogiczna danej instytucji oświaty. 

Mimo wielu reform, zaimplementowanych w szkolnictwie w ostatnim czasie, system nadal 

pozostaje niedostosowany do ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Nauczyciel, wykładowca, 

jako przedstawiciel systemu edukacji, może tylko dostrzec istniejący problem, a w najlepszym 

przypadku zająć się samokształceniem i samodzielną implementacją mediów i technologii do 

sal wykładowych. 

Tadeusz Miczka w artykule Edukacja do mediów i o mediach oraz z mediami i przez 

media, czyli oswajanie technocodzienności twierdzi, że „edukacja ma sens zawsze, ale musi 

reagować na wyzwania każdej rzeczywistości, w której jest prowadzona, musi transformować 

swoje treści, formy, a nawet cele, ale przede wszystkim uporczywie i trwale musi sprzyjać 

rozwojowi uczniów i uczących się” (Miczka 2015: 25).  

Bazując na obserwacjach można odnieść wrażenie, że twórcy systemu edukacji liczą na 

to, że zmiany go ominą i nie trzeba będzie podejmować żadnych wyzwań dotyczących zmiany 

metod i sposobów uczenia. Istnieje iluzja czy też fantazja, że rewolucje informacyjna i 

techniczna dotyczą tylko dziedziny rozrywki i nie mają nic wspólnego z dziedziną edukacji.  

Monika Frania przytacza pytanie Wojciecha Eichelberga, które nadal jest aktualne – jak 

uczyć młodzież, żeby mogła pokonywać wyzwania, które stawia przed nią XXI wiek, w 

przypadku gdy szkoły i uniwersytety nie chcą bądź nie potrafią tego uczynić, a wolą pozostać 

konserwatywnym ośrodkiem edukacji (Frania 2017: 34). 

Geneza problemu tkwi w procesie aktualizacji wszystkich dziedzin życia. W celu 

zobrazowania pojęcia można posłużyć się pewną analogią. Można wyobrazić sobie, że 

społeczeństwo to komputer, a pewne dziedziny życia to programy. Na komputerze został 

zainstalowany nowy system i teraz każdy program powinien przejść przez proces aktualizacji, 

aby mógł poprawnie działać. W omawianym przypadku program zwany systemem edukacji nie 

aktualizuje się, co powoduje, że nie może współpracować z innymi dziedzinami i spowalnia 

cały proces pracy systemu komputerowego. 

Janusz Morbitzer w artykule Nowa kultura uczenia się – ku lepszej edukacji w cyfrowym 

świecie zauważa, że instytucje edukacyjne ulegają zmianom wewnętrznym (większa liczba 

tablic multimedialnych, sal komputerowych, dostęp do internetu), ale pozostają niewzruszone 

w stosunku do zmian zewnętrznych (od 200 lat ma miejsce podział na klasy i przedmioty, ten 

sam materiał obowiązuje wszystkich, wszyscy uczący się mają ten sam czas na wykonanie 
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zadań). Zarówno świat, jak i rynek pracy się zmienia, wymagania rosną, a system edukacji nie 

przygotowuje młodzieży do tego (Morbitzer 2014). 

Obecność tablic multimedialnych, komputerów oraz internetu w instytucjach oświaty 

nie znaczy, że udogodnienia te są wykorzystywane zgodnie z założonym celem, co ujawniają 

wyniki badań przedstawionych w artykule Kamili Majewskiej pod tytyłem Problemy oraz 

oczekiwania pedagogów związane z wprowadzeniem tablicy interaktywnej do procesu 

kształcenia (Majewska 2015). Z artykułu wynika, że 87% ankietowanych nauczycieli 

wykorzystuje tablicę medialną jako płytę albo nośnik informacji. Z opisanej sytuacji można 

wywnioskować, że tablica multimedialna, komputer i internet funkcjonują jako atrybuty, a nie 

jako narzędzia, przybliżające system edukacji do cyfrowej rzeczywistości. 

W procesie edukacji dokonują się jednak pewne zmiany, co wiąże się z tym, że 

następuje przejście od modelu tradycyjnego do modelu socjalnego, wzbogaconego technicznie. 

W praktyce dydaktycy wykorzystują jednocześnie kilka modeli, tym samym tworząc nowy 

model – model mieszany, będący połączeniem rozwiązań funkcjonujących w wymienionych 

modelach. Rola i zadanie nauczyciela zależy od dominujących elementów wykorzystywanych 

przez dany model, a także od poziomu zaangażowania uczących się w proces kształcenia. 

Zmiany współczesnego systemu edukacji formułują bardziej szczegółowe zadania dla 

nauczycieli – mają oni motywować, organizować, być ekspertem. Warto pamiętać, że kryzys 

systemu edukacji należy rozpatrywać wyłącznie z punktu widzenia konkretnego kontekstu, z 

perspektywy konkretnego uczącego się, nauczyciela albo przedmiotu. 

 Monika Frania w swoich rozważaniach przywołuje spostrzeżenia Bronisława 

Siemienieckiego zaczerpnięte z jego pracy zatytułowanej Wstęp do pedagogiki 

kognitywistycznej, zwracając uwagę na kierunek oczekiwanych zmian. Owe zmiany są 

wynikiem ośmiu podstawowych tendencji współczesnej pedagogiki: 

1. Poczucie alienacji występujące w wirtualnym świecie; 

2. Nieumiejętność dostosowania się do ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Napięcie 

psychiczne, które jest wynikiem dysonansu między zwykłym rytmem ludzkiego życia a 

ciągle rosnącym rytmem współczesnej cywilizacji; 

3. Wzrost wartości wiedzy; 

4. Bezpośredni udział technologii w procesie kształcenia; 

5. Rozwijająca się technologizacja, szybkie tempo zmian; 

6. Zakłócenia w komunikacji międzypokoleniowej, zmiana autorytetów (wiek, dojrzałość już 

nie są autorytetami). Zmiany w funkcjonowaniu rodziny; 

7. Zagrożenia ze strony nowych technologii; 
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8. Kryzys wartości humanistycznych, przykładów funkcjonowania świata (Siemieniecki 

2010 ; za: Frania 2017). 

 Wskazane oczekiwania prowadzą do wniosku, że wiedza jest postrzegana jako aktualna 

i potrzebna, bo przecież przekazywanie wiedzy jest jednym z podstawowych celów edukacji. 

Wracając do wspomnianego stwierdzenia, zmianom powinien ulec model kształcenia, czyli 

metody i sposoby przekazywania wiedzy. Warto wspomnieć także o zmianach 

i umiejętnościach dostosowania się do nich, o odpowiednim tempie poszukiwania odpowiedzi 

na ciągle zmieniające się pytania i nieustanie podejmowanych decyzjach. 

Zbigniew Meger w artykule pod tytułem Szósta generacja nauczania zdalnego 

przedstawia etapy przejścia zdalnej edukacji od przekazywania wiedzy przez ekran, przez 

nabywanie wiedzy, aż do grupowej współpracy i dzielenia się wiedzą między uczącymi się. 

Ten ostatni etap jest kluczowy w procesie zmiany roli nauczyciela, w której niezbędna staje się 

znajomość współczesnych technologii, a w szczególności technologii kształcenia (Meger 

2008). 

 Monika Frania w dalszej części swojego wywodu przywołuje rozważania Ryszarda 

Pachocińskiego, który uważa, że radykalne zmiany w systemie edukacji mogą nastąpić tylko 

wtedy, kiedy współczesna technologia informatyczna trafi do sal lekcyjnych i stanie się 

podstawą realizacji procesów kształcenia. W zaproponowanych warunkach uczący się będzie 

musiał wziąć na siebie odpowiedzialność za własną edukację z użyciem podstawowych 

urządzeń technologii informatycznej. Powstaje jednak pytanie o to, kto będzie kontrolował 

informacje, które trafiają do uczącego się? Jeżeli będzie to nauczyciel, nic się nie zmieni. Jeżeli 

zaś uczący się, który ma być aktywny, odpowiedzialny, krytycznie myślący i twórczy, 

samodzielnie decydujący o docierających do niego informacjach, jest szansa na zmianę. Aby 

uczeń poradził sobie z tym wyzwaniem, powinien być odpowiednio przygotowany przez 

profesjonalnego nauczyciela (Pachociński 2004; za Frania 2017). 

 W opisanej sytuacji specjaliści z obszaru pedagogiki proponują koncepcję nowej kultury 

uczenia się, która pozwoliłaby na częściowe rozwiązanie palących problemów. Płynna 

nowoczesność, tak Zygmunt Bauman (Bauman 2006) określa współczesny świat, stawia przed 

obecną edukacją wymagania – przejście z nauczania na uczenie się, co w zasadzie jest jedyną 

szansą na podążanie za zmieniającą się rzeczywistością. Nowa rzeczywistość implikuje 

konieczność posiadania umiejętności efektywnego uczenia się. Posiadanie takiej umiejętności 

jest stylem życia w nowej erze cyfrowej i nazywa się nową kulturą uczenia się. Pojęcie to 

wprowadził John Seely Brown w pracy napisanej wspólnie z Douglassem Thomasem Nowa 

kultura uczenia się. Kultywowanie wyobraźni w świecie nieustannych zmian (Morbitzer 2014).  
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 Zaproponowany model zakłada partnerstwo w przestrzeni nauczyciel – uczący się 

i priorytetowy cel edukatora – znalezienie i wspieranie talentów osób chcących pozyskać 

wiedzę w danym zakresie. Nowy model zakłada także możliwość wspólnej decyzji nauczyciela 

i uczącego się dotyczącej formy edukacji, co oznacza równy podział odpowiedzialności między 

dwiema stronami procesu edukacyjnego. Problem polega na tym, że uczący się może być 

nieprzygotowany do odpowiedzialności za podejmowane decyzje, bo współczesny system 

edukacji na wszelkie sposoby unika takiego podziału, a z kolei nauczyciele nie chcą albo nie 

potrafią podzielić się odpowiedzialnością z osobami uczącymi się. 

 System edukacji bazujący na przekazywaniu wiedzy, kontrolowaniu oraz testowaniu 

był skuteczny jeszcze w czasach epoki industialnej, kiedy jednostka wykonywała pracę 

rutynową i nie zmieniała miejsca zatrudnienia przez całe swoje życie. Obecnie taki system się 

nie sprawdza, dlatego został zastąpiony przez nową kulturę uczenia się, która staje się stylem 

życia i normą edukacyjną w nowej cyfrowej erze (Morbitzer 2014). 

 Niewątpliwie pozytywne jest to, że większość nauczycieli uświadamia sobie brak albo 

niewystarczającą wiedzę i umiejętności pozwalające na korzystanie z technologii w pracy 

zawodowej i chętnie wzięłaby udział w szkoleniach z tego zakresu, co wynika z ankiety, 

przedstawionej w pracy Kamili Majewskiej (2015). Współcześnie uczące się osoby, 

przedstawiciele pokolenia Z, potrzebują nowych bodźców, które nie tylko rozbudzą ich 

ciekawość, lecz także staną się inspiracją do samodzielnych poszukiwań. Tu otwiera się miejsce 

dla nowych technologii w nauczaniu. 

 Każde pokolenie uczących się oczekuje od swoich nauczycieli innego (w znaczeniu 

nowatorskiego) podejścia. Pokolenie Z potrzebuje nauczycieli przewodników, mentorów, 

którzy nauczą ich analizowania przedstawionych w internecie informacji. Obecnie w fazie 

uczenia się znajduje się pokolenie Y, które potrzebuje nauczycieli praktyków, umiejących 

przedstawić uczącym się nowe technologie i potrafiących wskazać, jakie płyną z nich korzyści, 

jakie są sposoby wykorzystania ich w praktyce. Z pewnością ważnym zadaniem takich 

mentorów będzie także pokonanie w uczniach poczucia strachu i alienacji w świecie mediów i 

technologii. Pierwszy krok w kierunku bycia takim nauczycielem stanowi uświadomienie 

sobie, że świat znajduje się w permanentnym stanie zmian, a model edukacji sprzed 10 lat 

stracił na aktualności. 

 M. Frania we wspomnianej już publikacji pod tytułem Nowe media, technologie i trendy 

w edukacji także wspomina o kryzysie autorytetu uczącego. Kult geniusza, mędrca, zmienił 

lokalizację i przeniósł się z centrum na peryferie, zszedł na drugi plan. Zjawisko to ma kilka 

przyczyn. W kontekście cywilizacji medialnej autorytetami współczesnej młodzieży są 
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blogerzy, vlogerzy, youtuberzy i gejmerzy, nie zaś nauczyciele. Zmienia się zatem rola 

nauczyciela. Jego wiedza jest porównywana z materiałami internetowymi, kwestionowana, a 

często zastępowana informacjami znalezionymi w sieci. Uczący się po zajęciach wraca do 

domu i jest otoczony materiałami multimedialnymi, grami komputerowymi, portalami 

społecznościowymi, tymczasem nauczyciel może ze swojej strony zaproponować podręcznik 

lub co najwyżej projektor czy tablicę interaktywną. Oczywiście, instytucja edukacyjna nie ma 

się stawać parkiem rozrywki, jednak dostęp do nowych technologii i umiejętność ich 

wykorzystywania może sprawić, że edukacja i praca nauczyciela będzie bardziej atrakcyjna, a 

co istotne doceniana w danym społeczeństwie. Nie chodzi więc o to, by współczesny nauczyciel 

był blogerem pragnącym lajków i komentarzy swoich uczniów czy studentów, aktywnych 

użytkowników internetu. Współczesny nauczyciel ma być zarówno członkiem przestrzeni, w 

której działają współcześnie uczące się osoby, które też czerpią wiedzę nawzajem od siebie, 

jak i moderatorem dyskusji, które toczą się online, a co za tym idzie, odpowiadać na pytania na 

platformie edukacyjnej. Współczesny edukator ma być przewodnikiem po źródłach 

internetowych, pokazującym uczącym się wartościowe i wiarygodne treści, przy jednoczesnym 

tworzeniu własnych materiałów multimedialnych i wskazywaniu swoim studentom, jak 

wybierać dobre jakościowo materiały. Idealny nauczyciel utrzymuje jednocześnie równowagę 

między nowinkami multimedialnymi i podejściami tradycyjnymi. Nauczyciel ma osiągnąć 

kompromis pomiędzy nowymi technologiami a tradycyjnym sposobem nauki. Taki nauczyciel 

nie będzie negować, że Wikipedia jest najpopularniejszym źródłem informacji wśród 

młodzieży, a nauczy ją odróżniać prawdziwą informację od fałszywej (Frania 2017). 

Dużo się mówi o nauczycielu przewodniku i moderatorze, ale tak naprawdę zastanowić 

się należy, czym taki obraz nauczyciela różni się od tego sprzed 50 lat, oprócz umiejętności 

posługiwania się mediami, przy wzięciu pod uwagę, że technologie to narzędzie, które wspiera 

i podtrzymuje potencjał ludzki. Głównym zadaniem współczesnego nauczyciela ma być 

stworzenie odpowiednich możliwości dla uczącego się, aby ten mógł odkryć swój potencjał i 

go wykorzystać, żeby mógł osiągnąć zadowolenie z procesu uczenia się i stać się badaczem, 

eksperymentatorem (Morbitzer 2014).  

W zaprezentowanych rozważaniach naszkicowany został obraz idealnego nauczyciela, 

tymczasem różni się on znacznie od rzeczywistości. Opis realnej sytuacji przedstawia Kamila 

Majewska. Pierwotnym celem jej badań było przeanalizowanie problemów związanych z 

wprowadzeniem i wykorzystywaniem tablicy interaktywnej w procesie kształcenia, ale w 

trakcie badań cel został przeformułowany na zapoznanie się z problemami, zapotrzebowaniami 
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oraz oczekiwaniami nauczycieli związanych z wprowadzeniem nowych technologii do procesu 

kształcenia.  

Z badań Majewskiej wynika, że wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 

najbardziej popularnym sprzętem pozostaje magnetofon (49%), potem DVD (31%) i telewizor 

(26%), a na końcu są projektor (6%) i tablica multimedialna (3%). Autorka dostrzega dwie 

przyczyny takich wyników: brak wyposażenia i brak kompetencji. Pakiet Microsoft Office 

okazał się najpopularniejszym oprogramowaniem wśród nauczycieli. Tylko 10% 

ankietowanych zna inne programy niż PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych. 

13% ankietowanych opowiedziało się za aktywnym korzystaniem z nowych technologii na 

zajęciach, mając na uwadze gotowe zadania na płycie dołączonej do wybranego podręcznika. 

Okazuje się, że nauczyciele języków obcych chętniej sięgają po nowe technologie na swoich 

lekcjach: 48% wykorzystuje komputer albo laptop, 43% korzysta z internetu, 21% uruchamia 

rzutnik, a 19% korzysta z tablicy multimedialnej. Ogólny obraz nie jest zły, ponieważ 20% 

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej przyznaje, że dobrze sobie radzi z wykorzystaniem 

nowych technologii na zajęciach. 

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że wiek nauczyciela i staż pracy mają 

wpływ na liczbę nierozwiązanych problemów, które pojawiają się na zajęciach przy 

wykorzystaniu tablicy multimedialnej. Z biegiem czasu i wzrostem liczby lat stażu zwiększa 

się liczba pytań bez odpowiedzi, jednak ten trend nie dotyczy nauczycieli w wieku 30 lat. 

Nauczyciele poniżej 30. roku życia wraz ze wzrostem lat pracy rozwiązują coraz więcej 

problemów związanych z nowymi technologiami na zajęciach. Co drugi nauczyciel zauważył, 

że brakuje mu wiedzy i umiejętności potrzebnych do obsługi nowych urządzeń 

technologicznych na zajęciach. 

Najgorzej sytuacja przedstawia się w grupie wiekowej 50+. Przedstawiciele tej grupy 

nie są w stanie rozwiązać 7 z 9 standardowych sytuacji problemowych. Przedstawiciele grupy 

wiekowej między 40. a 50. Rokiem życia nie rozwiązują 6 z 9 sytuacji. Przedstawiciele grupy 

wiekowej 30–40 lat nie są w stanie rozwiązać już tylko 4 sytuacji z 9. Przedstawiciele 

najmłodszej grupy wiekowej nie mogą rozwiązać tylko 1 problemu z 9. Ta grupa wykorzystuje 

tablicę multimedialną najczęściej na swoich zajęciach i nie potrzebuje do tego motywacji 

zewnętrznej.  

Z badań wynika, że 75% nauczycieli napotyka na problemy przy użyciu tablicy 

multimedialnej i nie może rozwiązać tego problemu samodzielnie. Co drugi nauczyciel po 

zajęciach zamyka salę i nie próbuje rozwiązać problemu, który się pojawił. Tylko 20% 
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nauczycieli szuka odpowiedzi na stronach internetowych i tylko co czwarty zgłasza problem 

koledze albo nauczycielowi informatyki. 

Ciekawy okazał się fakt, że nauczyciele, którzy lepiej sobie radzą z obsługą tablicy 

multimedialnej, oprócz wykształcenia wyższego wczesnoszkolnego, mają studia podyplomowe 

związane z technologiami informacyjnymi, mediami albo informatyką. Najczęściej nauczyciele 

opanowują pracę z nowymi technologiami na trzy sposoby: poprzez uzyskanie wykształcenia 

wyższego związanego z technologiami, studia podyplomowe, ściśle związane z nauczaniem 

konkretnego przedmiotu i warsztaty, kursy, treningi tematyczne związane z nowymi 

technologiami w edukacji. 

Motywujący do działań jest fakt, że nauczyciele są świadomi tego, że muszą 

podwyższać swoje kompetencje techniczne i informatyczne tak, aby korzystanie z nowych 

technologii na zajęciach nie było nieświadomym działaniem, bez celu nadrzędnego i przyjętego 

sposobu jego osiągnięcia. 79% nauczycieli opowiedziało się za przeprowadzeniem warsztatów 

albo kursu rozszerzającego wiedzę, 65% uważa, że warto wprowadzić wsparcie techniczne i 

informatyczne dla nauczycieli. Nauczyciele oczekują także na bezpłatne materiały dodatkowe, 

chcą posiąść wiedzę, jak należy korzystać z tablicy multimedialnej i innych narzędzi 

technicznych na zajęciach. 

W artykule zatytułowanym Osiągnięcia i niepowodzenia nauczycieli w obszarze 

wykorzystywania ICT (Information and Communication Technology) Eunika Baron-Polańczyk 

przedstawia fragment badań diagnostyczno-korelacyjnych, których głównym celem jest 

ustalenie kompetencj informacyjnych nauczycieli w zakresie wykorzystywania metod i 

narzędzi ICT w kontekście nowych trendów technologicznych i towarzyszących im przemian 

cywilizacyjnych. 

W naturalny sposób o powodzeniach mówi się chętniej i łatwiej, dlatego o 

powodzeniach w pracy pedagoga zgodziło się opowiedzieć 376 osób (32,4%), a o 

niepowodzeniach 155 osób (13,4%) z 1160 nauczycieli biorących udział w badaniach. Cechą 

odróżniającą wspomniane badania od innych jest to, że otrzymane odpowiedzi nie poddają się 

kategoryzacji. W celu interpretacji należałoby przeanalizować każdą odpowiedź osobno i 

szukać w niej odpowiedzi na główne pytania. Dzieje się tak dlatego, że każda osoba 

indywidualnie interpretuje swoje osiągnięcia i niepowodzenia odpowiednio do swojego 

własnego systemu wartości, kompetencji i doświadczenia zawodowego, i prywatnego. 

Przedstawiona analiza może tylko wskazać kierunki działań, a także miarę osiągnięć i 

niepowodzeń nauczycielskich w sferze ICT. 
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Niepowodzenia opisane przez nauczycieli są częstokroć lustrzanym odbiciem osiągnięć 

opisanych przez innych nauczycieli, tylko w formie przeczącej, to znaczy: osiągnięto/nie 

osiągnięto zamierzonego stanu, zrealizowano/nie zrealizowano planu. Sfery, kategorie i 

kompetencje powtarzają się w obu przypadkach. O powodzeniu albo niepowodzeniu w 

dziedzinie wdrożenia ICT do pracy dydaktycznej wspomina 32,9%. O sukcesach czy 

porażkach na polu samodzielnego projektowania i wykorzystywania prezentacji 

multimedialnych wspomina 32,8% ankietowanych. O świadomości potrzeby dokształcania się 

zawodowego w sferze ICT nadmienia 22,5% ankietowanych, odwołujących się do osiągnięć i 

niepowodzeń w sferze własnego rozwoju i poziomu kompetencji informatycznych. 22% 

ankietowanych wskazało na sukcesy albo niepowodzenia w tworzeniu, projektowaniu albo 

administrowaniu stron internetowych. Na sukcesy i niepowodzenia z jednym z programów 

użytkowych pakietu Microsoft Office wskazało 17,1%, z całością aplikacji biurowych 

Microsoft Office – 16,6%, podczas gdy na oprogramowanie specjalistyczne 15,8% 

ankietowanych. Na samodzielność lub jej brak w posługiwaniu się narzędziami cyfrowymi 

wskazało 15,8% ankietowanych. Na umiejętność albo brak umiejętności skutecznego 

poszukiwania informacji w internecie i korzystania z nich wskazało 14,1% ankietowanych.  

Analiza opisanych obszarów pozwala stwierdzić, że nauczyciele przy ocenie swoich 

działań na rzecz wykorzystywania ICT zwracali uwagę na sukcesy i porażki zarówno 

o charakterze instrumentalnym (inżynieryjno-technicznym), jak i kierunkowym (dziedzina, 

której uczą). Wyraźnie widać, jak dużo uwagi nauczyciele poświęcają sferze pedagogicznej – 

potrzebom edukacyjnym uczących się, psychologicznym podstawom uczenia się 

wspomaganego ICT, nauczaniu przez ICT. Ankietowani, opisując swoje niepowodzenia, 

najczęściej odwołują się do problemów inżynieryjno-technicznych.  

Wskazane przez nauczycieli źródła sukcesów i porażek świadczą tylko o tym, że są oni 

świadomi tego, że metody ICT wchodzą do systemu edukacji i ten proces jest nieodwracalny 

(Baron-Polańczyk 2014). Procesy technologizacji i medializacji następują nieodwracalnie, 

dotykając wszystkich dziedzin życia ludzkiego. Nauczyciele muszą uświadomić sobie, że 

technologie to nieodłączne narzędzia przyszłości, a sposób ich właściwego wykorzystania 

przez młodzież w dużej mierze zależy od nich, bo to właśnie oni mają dawać przykład. 

Zakładamy, że nauczyciel dzisiaj nie jest jedynym źródłem wiedzy, ale zostaje ważną figurą, 

która formuje podejście uczącego się do procesu nauczania. To właśnie nauczyciel demonstruje 

sposoby poszukiwania informacji, jej weryfikacji, a co najważniejsze, rozbudza 

zainteresowanie uczącego się do poznania otaczającego świata we wszystkich jego aspektach. 
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1.3. Media. Czym są współcześnie? 

W publikacji Nowe media, technologie i trendy w edukacji, autorstwa Moniki Frani, 

zostaje podjęty temat nieustających zmian w definiowaniu mediów. Autorka za Tomaszem 

Gobanem-Klasem stwierdza, że współczesne polskie społeczeństwo można określić mianem 

społeczeństwa medialnego (Goban-Klas2005; za Frania 2017). Pojęcie media jest używane 

bardzo często w różnych sferach, dla opisywania zjawisk często między sobą niezwiązanych. 

Media mogą być zarówno częścią środowiska fizykospołecznego, pełniąc funkcję narzędzi 

(artefaktów), jak i częścią środowiska psychospołecznego, w postaci instytucji albo elementów 

symbolicznych, które zawierają przekaz czyichś zwyczajów, opinii, wartości, utkwionych w 

języku. Medium jest więc jednocześnie przedmiotem, przekaźnikiem, symbolem, a nawet 

autorem. Sposób, w jaki będą zachowywać się media, w pewnym stopniu zależy od osoby, 

która odbiera treści przez nie przekazywane (Frania 2017). 

Wszystkie opisane warianty znaczeń terminu media występują w sferze społecznej i 

edukacyjnej. Można mówić o mediach jak o języku komunikacji, symbolu, pewnej formie 

zinstytucjonalizowanej, narzędziach prostych, złożonych i wielofunkcyjnych. Ogrom znaczeń 

pojęcia media w polskiej literaturze pedagogicznej przeanalizowali Wiesława Osmańska- 

-Furmanek i Marek Furmanek. W polskiej literaturze przedmiotu pojęcie to jest 

wykorzystywane w różnych znaczeniach, najczęściej jednak w stosunku do mass mediów, i 

oznacza sposoby komunikacji masowej, czyli narzędzia przekazujące pewne komunikaty w 

sposób zapośredniczony. W podręcznikach poświęconych edukacji pojęcie media używane jest 

zarówno na określenie komunikacji masowej, jak i w odniesieniu do kontaktów 

interpersonalnych. Jeżeli sięgniemy do terminologii światowej, która ostatnio jest często 

używana w polskiej nauce, zauważymy, że pojęcie to jest niezwykle pojemne i oznacza 

zarówno środki dydaktyczne, jak i masowego oddziaływania. Termin multimedia wskazuje na 

wieloraki sposobów komunikacji, a takie stwierdzenie w pełni oddaje specyfikę tego pojęcia. 

(Frania 2017).  

Słowo medium pochodzi z łaciny i oznacza ‘środek’, ‘pośredni’. Takie pierwotne 

znaczenie pozwala utożsamić omawiane w niniejszym ustępie pojęcie ze środkami komunikacji 

i przekazem informacji. Wcześniej dana treść była kierowana od tego, kto nadaje/przekazuje 

do tego, kto otrzymuje (model kodowy). Obecnie ten proces lepiej oddaje model orkiestralny 

(Drabik-Frączek, Załazińska 2014: 32), co ma swoje odzwierciedlenie w przekazie 

dwustronnym albo wielostronnym. Tym sposobem podział na przekazującego-odbierającego 

traci na znaczeniu. We współczesnym świecie osoba pełniąca funkcję odbierającego może 

wziąć na siebie zadania osoby przekazującej i odwrotnie, dlatego że obydwoje są 
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równoprawnymi użytkownikami mediów. Często dzieje się tak w przypadku nowych form 

przekazu (np. internet), które zwykle występują w opozycji do tradycyjnych (prasa, radio, 

telewizja). Podziału na stare i nowe media nie można traktować jednoznacznie. Należy również 

mieć na uwadze, że nowe media są tylko kontynuacją starych, tradycyjnych. Chodzi o 

przenikanie jednych mediów do drugich. Wynikiem takich przenikań jest niewątpliwie kultura 

konwergencji, o której pisał Henry Jenkins, medioznawca i badacz kultury popularnej w 

publikacji pod tytułem Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Autor jako 

jeden z pierwszych opisuje zjawisko łączenia się mediów z punktu widzenia fana i aktywnego 

uczestnika nowych mediów. Jenkins twierdzi, że zorganizowani fani, uczestnicy społeczności 

fanowskich decydują w jakim kierunku będą rozwijąć się media, a także polityka w mediach 

(Nowak 2007). 

Z kolei Marshall McLuhan, jeden z najważniejszych medioznawców naszej epoki 

uznaje, że nadmiar informacji dostarczanych człowiekowi negatywnie wpływa na niego: 

człowiek staje się biernym, niedecyzyjnym, niekrytycznym konsumentem. Derrick de 

Kerckhove, autor Powłoki elektronicznej kultury zaznacza, że tempo nadawania nowych 

informacji przez media jest szybsze niż możliwości ludzkiego mózgu, by dane informacje 

odbierać i opracowywać (Sznajderski 2017). 

 Monika Frania w pracy Nowe media, technologie i trendy w edukacji przedstawia 

opinie Kazimierza Wenty (Wenta 2016; za Frania 2017), który zauważa, że nowe, ciągle 

aktualizowane media mają wpływ na nauczycieli i uczących się. Jest to wyraźnie zaznaczone 

w artykule Kazimierza Wenty Technologia informacyjna w edukacji dziecka , w którym zostały 

przedstawione wyniki funkcjonowania programu edukacyjnego KidSmart organizowanego 

przez przez firmę IBM. Program skupiał się na nauczaniu przedszkolnym i podniesieniu 

kwalifikacji nauczycieli w zakresie korzystania z technologii informatycznych. Głównym 

celem programu było zmniejszenie liczby dzieci doświadczających „wykluczenia cyfrowego” 

i przybliżenie uczniom mediów, które mają bezpośredni wpływ na umiejętności uczenia się, 

podejmowania kreatywnych decyzji, komunikacji i współpracy w świecie, w którym 

gospodarka jest oparta na wiedzy (Wenta 2013).  

 Janusz Gajda w publikacji Media w edukacji podkreśla kulturotwórczą funkcję mass 

mediów i hipermediów. To właśnie one są środkami rozpowszechniania informacji, rozrywki i 

przykładów do naśladowania – nie wystarczy stworzyć dzieło, musi ono zyskać szeroki 

społeczny odbiór, żeby wywrzeć wpływ na odbiorców. Mass media służą kulturze nie tylko 

upowszechniając ją, ale także tworząc nowe oryginalne dzieła na potrzebę tychże mediów 

(Gajda 2014). 
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W literaturze przedmiotu o mediach pojawia się nowe pojęcie „mediomorfozy”, które 

oznacza ciągłe zmiany w świecie mediów. Z kolei Paul Levinson używa terminu „nowe nowe 

media” na oznaczenie blogów, kanałów YouTube, Wikipedii, My Space, Facebooka, Twittera. 

Nowe nowe media różnią się od nowych mediów dostępnością i elastycznością (odbiorca może 

słuchać, czytać lub oglądać to, co chce, a nie to, co proponuje mu radio lub telewizja w danym 

momencie), odbiorca i nadawca treści zostali zrównani, treści przestały być ulotne, a zaczęły 

być trwałe, gdyż raz opublikowana w Internecie informacja już nigdy nie będzie całkowicie 

usunięta. Levinson także wskazuje na to, że nowsze media nigdy całkowicie nie zastąpią 

starszych mediów (przetrwało radio, telewizja, fotografia) (Kuczer 2010).  

Stanisław Juszczyk zwraca uwagę na postmedia i wzrost wizualizacji kultury. Uważa 

też, że warto podtrzymywać pewien porządek terminologiczny: media, nowe media, a potem 

postmedia (Juszczyk 2015).  

Dopełnieniem tego obrazu są spostrzeżenia Iwony Loewe zawarte w artykule Dyskurs 

medialny. Przegląd stanowisk badawczych. Badaczka zwraca w nim uwagę na parametry 

otoczenia medialnego, co jeszcze lepiej oddaje specyfikę szeroko pojmowanych mediów: 

 

Dyskurs medialny to taki typ jednokierunkowej komunikacji za pośrednictwem mediów masowych, 

którego nadawca jest zinstytucjonalizowany i próbuje uczynić swój przekaz interaktywnym, 

odbiorcą jest zaś publiczność (audytorium). Przekaz wymaga urządzeń nadawczo-odbiorczych, jego 

cechą jest postępująca ikonizacja. Celem nadawcy jest ukierunkowanie społecznej uwagi  

i kształtowanie poglądów swej publiczności. W ramach dyskursu medialnego wyodrębnić można 

ze względu na rodzaj transmisji danych: dyskurs prasowy, radiowy, telewizyjny i hipertekstowy. 

Semiotycznie jest to typ komunikacji mieszczący się w mediasferze, z kombinacją trzech obszarów 

znaków: ikonosfery, sonosfery i logosfery, z eliminacją obszaru czwartego, czyli galenosfery. 

(Loewe 2014: 14) 

 

 Zarysowane tu parametry należy również brać pod uwagę, gdy chodzi o dobór 

odpowiednich mediów służących celom edukacyjnym. Niemałą rolę we współczesnym świecie 

odgrywa bowiem ikonizacja – tak chętnie wykorzystywana na różne sposoby w procesie 

kształcenia.  

 

1.4. Media w edukacji 

W sytuacji, gdy informacja staje się ogólnodostępna, zaczyna przybierać formę towaru 

o określonej wartości. Cechą społeczeństwa uczącego się przez całe życie, opartego na wiedzy, 
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jest rozpowszechnianie informacji. W świecie zmedializowanym to media przejęły sporą część 

odpowiedzialności za rozwój członków poszczególnych społeczeństw w każdym przedziale 

wiekowym. Monika Frania konstatuje, że świat wirtualny jest następnym etapem rewolucji 

socjalnej, a przyjęcie tego faktu wiąże się z wieloma problemami natury pedagogicznej (Frania 

2017). 

Współczesny system edukacji jest zanurzony w medialnej przestrzeni. Rozwój mediów 

i nowych technologii ma bezpośredni wpływ na treści i materiały proponowane w szkołach i 

uniwersytetach, na relacje na płaszczyźnie nauczyciel-uczący się oraz uczący się-nauczyciel. 

Rozpatrując media w kategorii narzędzi, można uznać, że są one częścią procesu edukacyjnego, 

a niewątpliwie jej ważnym filarem. Narzędzia medialne, tak samo jak elementy technologii 

informacyjno-komunikacyjnej, mogą zarówno służyć pomocą, jak i być przeszkodą. 

Antoni J. Grzesiuk i Janusz Szatkowski uważają, że dobrze poprowadzona edukacja 

stanowi szansę na rozwój nowoczesnego społeczeństwa. System edukacji wymaga jednak 

dalekosiężnych celów i strategii, niezbędna jest także modyfikacja programów nauczania, co 

pozwoliłoby  na wyjście poza przestarzałe granice w poszukiwaniu nowych środków wyrazu 

(Grzesiuk i Szatkowski; za Frania 2017). 

Tu warto podkreślić, że pojęcie edukacji jest wieloznaczne, szerokie i dynamicznie 

zmieniające się. Monika Frania odwołuje się do tradycyjnej definicji w ogólnoprzyjętej 

strukturze pojęć pedagogicznych (Frania 2017). Autorka uważa, że edukacja to zbiór działań 

ukierunkowanych na formowanie, zmienianie i rozwój zdolności życiowych człowieka. W 

skład edukacji wchodzą także wychowanie i formowanie. Działania edukacyjne są 

ukierunkowane również na to, aby uczący się poznawał świat, był przygotowany do zmian, 

które w nim następują, a w konsekwencji poprzez te działania formował swoją osobowość. 

Edukacja ma więc wpływ na rozwój osobowości, nie jest to jednak jej głównym celem (Frania 

2017). Do literatury pedagogicznej powoli wchodzi termin mediowanie. Pod tym pojęciem 

rozumiemy stwarzanie i wykorzystywanie kompleksowych środków dydaktycznych, narzędzi 

edukacyjnych i poznawczych procesów psychicznych. Do zadań mediowania należą:  

• stworzenie wyobrażeń, a także formowanie myślenia przy pomocy mediów;  

• wybudowanie medialnej infrastruktury w procesie dydaktycznym, dzięki której można 

ćwiczyć nawyki intelektualne i manualno-intelektualne; 

• stworzenie technologii edukacji z wykorzystaniem rzeczywistych, symbolicznych i 

obrazowych mediów;  

• kreowanie własnych mediów i hipermediów (Frania 2017). 

29:6717121063



30 

 

Media, multimedia i hipermedia w kontekście edukacji są rozumiane jako pomoc, 

środki wspierające nauczanie albo media dydaktyczne. Media funkcjonalne, proste czy złożone 

jako środki dydaktyczne w procesie uczenia się są podstawą koncepcji edukacji multimedialnej. 

Te elementy uobecniają się podczas planowania, realizacji i oceniania procesu dydaktycznego 

(Bednarek 2006). 

Efektywne funkcjonowanie w zmedializowanym świecie wymaga odpowiedniego 

przygotowania –tym właśnie zajmuje się edukacja medialna. W 1983 roku został opublikowany 

artykuł Ludwika Bandury, wówczas profesora Uniwersytetu Gdańskiego, zatytułowany 

Pedagogika medialna. Ten rok powszechnie przyjęło się uważać za początek edukacji 

medialnej w Polsce. Artykuł był poświęcony tworzącej się wówczas w Niemczech nowej 

subdyscyplinie pedagogicznej. Pedagogika medialna skupiała się na wykorzystywaniu 

środków technicznych, a zwłaszcza mediów masowych, w kształceniu. Technologia 

kształcenia, która zajmuje się efektywnością nauczania, jest podstawą dla pedagogiki 

medialnej. Tą nową dyscypliną w Polsce zajmował się profesor Wacław Strykowski z 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, który obecnie pełni funkcję Prezesa Polskiego 

Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych. W roku 1997 zostały ogłoszone przez 

uczonego cele pedagogiki medialnej: „szukanie pewnych podstawowych, wspólnych, 

potwierdzonych empirycznie mechanizmów odbioru i oddziaływania mediów” (Strykowski 

1997). 

Edukacja medialna nie pojawiła się znikąd, ukonstytuowała się na podstawie 

pedagogiki oraz nauk o mediach i komunikacji społecznej.  Choć jeszcze nie powstała 

jednoznaczna definicja edukacji medialnej, to Janusz Morbitzer proponuje następującą: 

„edukacja medialna to sztuka mądrego korzystania z mediów, traktowania ich jako narzędzi 

służących do poznawania prawdy o świecie, jest to także wiedza o mediach” (Morbitzer 2012; 

za Frania 2017). W tej definicji naukowiec odwołuje się do teorii miękkiego determinizmu 

medialnego Levinsona, która przedstawia media jako narzędzie, ale odbiorców tych mediów, 

jako osoby decydujące w jaki sposób i w jakim celu z tych narzędzi korzystać. Miękki 

determinizm technologiczny podkreśla dużą wagę woli człowieka, jako jednostki decydującej 

o sposoby i możliwości wykorzystania wszystkiego, co oferują media i technologie (Morbitzer 

2014). 

Stosunkowo nowym pojęciem w literaturze przedmiotu jest również medialność, która 

przedstawia człowieka żyjącego w świecie mediów. Medialność określa indywidualne 

podejście osoby do świata mediów, występującej zarówno w roli odbiorcy, jak i aktywnego 

twórcy komunikatów. Sama medialność jest także czynnikiem motywującym do medialnej 
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aktywności (Morbitzer 2012; za Frania 2017). Medialność można nazwać inteligencją medialną 

człowieka, na kształtowanie której ma wpływ wiele czynników, takich jak: aktywność 

jednostki w realnym świecie, jej zainteresowania, czynniki kulturowe, dostępność techniki, 

poziom czytelnictwa, rozwoju intelektualnego i naukowego. Celem nadrzędnym edukacji 

medialnej jest więc kształtowanie medialności w użytkownikach mediów.  

Współcześnie coraz częściej dostrzegamy wyraźne braki w świadomości medialnej, co 

jeszcze bardziej utwierdza specjalistów w przekonaniu, że edukacja na tej płaszczyźnie jest 

niezbędnym elementem programów nauczania. Z brakiem świadomości i wiedzy o działaniu 

środków masowego przekazu na społeczeństwo spotykamy się bowiem w różnych grupach 

wiekowych i zawodowych. Skoro więc źródłem informacji o otaczającym nas świecie są media, 

nieznajomość medialnych mechanizmów może stać się powodem nierozumienia 

przekazywanej informacji, a to w konsekwencji może prowadzić do manipulacji umysłami 

użytkowników. 

Mariusz Marian Czarnecki, dziennikarz, eseista, krytyk masowej kultury, w 1973 

wprowadził pojęcie mediotyzm, co jest złożeniem motywowanym przez leksemy media i idiota 

(idiotyzm). Pojęcie idiota ma pochodzenie starogreckie i oznacza niespecjalistę, ignoranta. 

Autor tego określenia tak tłumaczy jego sens: „medioci to ci, którzy przyjmują bezkrytycznie 

treści przekazu medialnego – bezwolnie, plastelinowo, poddają się ugniataniu, masowaniu 

mózgu i duszy”. Mediotyzmem można określić sposób funkcjonowania w świecie mediów, jest 

to sposób konsumpcji informacyjnej bez głębszej refleksji, analizy. Mediotyzm ma charakter 

dwustronny:  

• ze strony nadawców – obniżenie poziomu kultury medialnej, manipulacja odbiorcami; 

• ze strony odbiorców – świadoma rezygnacja z krytycznego odbioru treści i krytycznego 

myślenia (Skowronek 2013).  

To, co niesie za sobą mediotyzm jest niewątpliwie wyzwaniem dla współczesnego 

systemu edukacji, a w sposób szczególny dla edukacji medialnej. Głównym celem edukacji 

medialnej jest wyprowadzenie osoby uczącej się ze stanu mediotyzmu w stronę wysokiej 

kultury medialnej. Tym sposobem edukacja medialna staje się nieodłączną częścią 

współczesnego systemu edukacyjnego. Nie należy mylić edukacji medialnej z edukacją 

informatyczną. Pierwsza zajmuje się kształceniem i formowaniem kompetencji potrzebnych do 

rozumienia współczesnego świata we wszystkich jego aspektach, a druga zajmuje się 

kształtowaniem praktycznych umiejętności korzystania z rozmaitych narzędzi informacyjno-

komunikacyjnych (Skowronek 2013). 
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Edukacja medialna rozwija się dwutorowo: pierwszy kierunek dotyczy przygotowania 

uczącego się do bezpiecznego funkcjonowania w medialnym świecie, a drugi wiąże się z 

kształtowaniem umiejętności samokształcenia z wykorzystaniem mediów i informacyjnych 

zasobów globalnej sieci z poszanowaniem własności intelektualnej (Skowronek 2013).  

Podstawą edukacji medialnej są dwa komponenty: technika i kultura. Technika 

odpowiada za narzędzia, a kultura, będąc częścią szeroko rozumianej humanistyki, podejmuje 

refleksje nad sposobami korzystania z mediów. Komponent techniczny ściśle wiąże się z 

umiejętnościami (kompetencjami) twardymi, które nabywamy w toku nauki. Z kolei kultura 

łączyć się będzie z kompetencjami miękkimi, które mają charakter społeczny i w zależności od 

jednostki będą się kształtowały indywidualnie. Zakres kompetencji kształtowanych w czasie 

edukacji medialnej przyczynia się do formowania i rozwoju szeroko rozumianej kultury 

medialnej (Skowronek 2013). W jej ramach osoby korzystające z mediów zadają sobie pytania: 

czy nikomu nie przeszkadzam swoimi działaniami w sieci? Czy nikogo nie obrażam swoimi 

działaniami w sieci? Często bowiem, będąc w sieci, zapominamy, że jest to świat, w którym 

funkcjonują tacy sami ludzie i mają miejsce takie same reguły zachowań społecznych jak ma 

to miejsce w przestrzeni realnej. Warto jednak mieć na uwadze fakt, iż umiejętności zdobyte 

podczas zajęć poświęconych edukacji medialnej nie zaspokoją wiedzy człowieka na każdym 

etapie jego życia. Ciągłe zmiany zachodzące w mediach wymagają więc nieustannego 

kształcenia się w dziedzinie, która przenika niemal każdy aspekt naszego życia. 

Jeszcze 20 lat temu człowiek naprzemiennie był obywatelem świata realnego i świata 

wirtualnego, obecnie te dwa światy wzajemnie się przenikają, co prowadzi do pojawienia się 

świata hybrydowego. Pojęcie świat hybrydowy przedstawił między innymi Leszek 

Korporowicz w artykule zatytułowanym Przestrzeń kulturowa w społeczeństwie 

konceptualnym (Korporowicz 2015). Narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej (np. 

smartfon czy laptop) są wykorzystywane do zanurzenia się w wirtualność. Proces zanurzenia 

się w świat wirtualny przebiega dwukierunkowo: ze świata rzeczywistego do wirtualnego i z 

powrotem. Współcześnie wydaje się, że trudniejszym do pokonania przez uczących się zdaje 

się świat rzeczywisty. Być może dzieje się tak, dlatego że funkcjonowanie w świecie realnym 

wymaga większego zaangażowania i wysiłku. Rolą współczesnej edukacji medialnej jest zatem 

przygotowanie uczących się do pokonania takich barier (Skowronek 2013). 

Włoski psychiatra Tonino Cantelmi zwraca uwagę na wpływ współczesnych mediów 

na człowieka, ale podchodzi do tego zagadnienia od strony funkcjonowania ludzkiego mózgu 

(Cantelmi 2015). Do tego tematu też się odwołuje Maria Kozielska w artykule pod tytułem 

Wpływ Internetu na aktywność mózgu i procesy poznawcze człowieka (Kozielska 2015). 
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Wysoki poziom technicyzacji jest niewątpliwie przyczyną zmian zachodzących w 

naszym mózgu. Nowe technologie mają więc ścisły związek z pojawieniem się nowych 

związków neuronowych, które odpowiadają za rozszerzenie się funkcji mózgu związanych z 

działalnością prowadzoną w internecie, np. podzielnością uwagi, poszukiwaniem informacji, 

przechodzeniem z jednej strony na kolejną, budując tym sposobem hipertekst. Poprzez 

regularne powtarzanie opisanych działań wzmacniają się związki odpowiedzialne za analizę 

informacji oraz podejmowanie decyzji. Jednocześnie wraz z tymi zmianami zanikają związki 

neuronowe odpowiedzialne za uwagę, czytanie ze zrozumieniem, analizę przeczytanej 

informacji, refleksję nad przeczytaną informacją. Jednym słowem: zmianie ulegają procesy 

towarzyszące przejściu informacji z pamięci roboczej do pamięci długotrwałej. Ciągłe 

podejmowanie decyzji (przejść z jednego linku w drugi albo nie, kliknąć na reklamę lub nie) 

ćwiczy mózg i szybkość jego reakcji na poszczególne bodźce (i jest korzystna dla starszej 

wiekowo grupy), jednocześnie też przeciąża go i przerywa głębokie procesy przenoszenia 

informacji z pamięci roboczej do pamięci długotrwałej. W ten sposób człowiek skupia całą 

uwagę na podejmowaniu decyzji dotyczących tego, co zrobić, jaką ścieżką podążać w 

medialnym labiryncie, co sprawia, że brakuje mu siły i czasu (owego resursu) na czytanie i 

interpretację przyswojonych informacji. Jeśli większa ilość informacji jest przechowywana w 

pamięci roboczej, mniejsza ilość przechodzi do pamięci długotrwałej i z większym wysiłkiem 

odbywa się proces przyswajania nowej wiedzy. Dzieje się tak dlatego, że wiedza opiera się na 

informacji, którą przechowujemy w pamięci długotrwałej. Przenoszenie informacji z jednej 

pamięci do drugiej wymaga od człowieka czasu i wysiłku. Poziom intelektualny osoby zależy 

więc od umiejętności przenoszenia informacji z pamięci roboczej do długotrwałej. 

Aktywne korzystanie z internetu wpłynęło na ludzki mózg podobnie jak dostępność 

książek. Podczas korzystania z internetu aktywnie działają wszystkie zmysły. Internet 

kontroluje naszą uwagę bardziej niż kiedykolwiek prasa, radio czy telewizja. Właśnie dlatego, 

będąc w wirtualnej rzeczywistości, nie reagujemy na otaczający nas świat. Skupiamy uwagę na 

sprzęcie, z którego korzystamy, by kolejno przenieść ją na kolorową treść za jego pomocą 

przekazywaną. Nieustannie tracimy uwagę na rzecz zawartości, jaką z dużą częstotliwością 

przetwarzamy. Z jednej strony zmieniająca się uwaga przyczynia się u nas do podejmowania 

nieoczekiwanych decyzji, z drugiej zaś wymaga rozwiązania mnożących się w tej przestrzeni 

problemów. 

W czasie czytania aktywizujemy wyobraźnię, myślenie obrazowe, pamięć i język 

(lingwistykę). Wyobraźnia jest myśleniem o tym, czego nie ma. Jak zauważył Albert Einstein: 

„wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy”, wiedza bowiem opisuje to, co istnieje, a wyobraźnia 

33:4826757033



34 

 

sięga do tego, co dopiero może zaistnieć – nowe koncepcje i wynalazki. Wyobraźnia z kolei 

jest mocno związana z pojęciem odpowiedzialności, która jest rodzajem myślenia o 

przyszłości, a zwłaszcza o możliwych konsekwencjach.  

W taki nieoczywisty sposób okazuje się, że technologie, w tym media, mają bezpośredni 

wpływ na zachowanie człowieka w społeczeństwie. Zanika granica między światem realnym a 

wirtualnym. Ponadto też zaczynają swobodnie migrować z jednego świata do drugiego modele 

ludzkiego zachowania i kompetencje, przykładowo: szybkie podjęcie decyzji przy kliknięciu 

w ekran i podjęcie decyzji w świecie realnym zdają się następować w podobnym czasie. 

Janusz Morbitzer w artykule O wychowaniu w świecie nowych mediów – zarys 

problematyki przywołuje książkę pt. iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę 

współczesnej umysłowości , autorzy której twierdzą, że oprócz wyżej wymienionych skutków 

nadużycie Internetu powoduje wyłączenie kory przedczołowej, która jest odpowiedzialna za 

empatię, tolerancję i altruizm. Takie zmiany mają wpływ na chęć uczenia się i poznawanie 

świata (Morbitzer 2014). 

Najważniejszym zadaniem, jakie postawiła sobie edukacja medialna, jest nauczenie 

obecnych i przyszłych generacji analizowania sytuacji i wykorzystywania odpowiednich 

modeli zachowań, odpowiednich kompetencji, w zależności od danej sytuacji. Efektem tego 

procesu nauczania jest alfabetyzacja medialna, która w zagranicznej literaturze funkcjonuje jak 

media literacy (Buckingham 2003; za Frania 2017). Alfabetyzacja medialna oznacza zdolność 

do krytycznej analizy otrzymanych komunikatów, to także umiejętność wykorzystywania 

technologii do własnej ekspresji (Juszczyk 2006). Poziom alfabetyzacji medialnej może się 

zmieniać na różnych etapach życia. Dana jednostka może więc pogłębiać swój indywidualny 

poziom alfabetyzacji medialnej poprzez czynny udział w procesie edukacyjnym. Alfabetyzacja 

medialna nie jest kategorią, do której się należy albo nie należy, którą się posiada lub nie. 

Alfabetyzacja medialna jest pewnym kontinuum, zawierającym odpowiednie stopnie, w 

obrębie których zawsze da się przesunąć w stronę pełniejszej alfabetyzacji. Każda osoba ma 

swoje miejsce na skali, nie ma osób znajdujących się poza nią (Potter 2005). 

Marcin Musioł w artykule zatytułowanym Alfabetyzacja medialna w świadomości 

kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej omawiane tu pojęcie rozpatruje w 

kategorii zdolności uzyskania dostępu do przestrzeni medialnej, analizy i ewaluacji słów, 

obrazów i dźwięków zawartych w przekazach medialnych, a także płynnej komunikacji 

zapośredniczonej (Huk 2008). Dostateczna znajomość alfabetyzacji medialnej pozwala 

osobom uczącym się uniknąć manipulacji, która uobecnia się także w sieci. Do działań 

manipulacyjnych należą: natychmiastowość w informowaniu, wyraźne sugestie, tendencyjny 
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montaż, przewidywalny komentarz, manipulowanie z wykorzystaniem podświadomości 

(Juszczyk 2011). Wprawne posługiwanie się nowymi mediami pozwala jednostce bez 

większych przeszkód odpowiedzieć na 5 kluczowych pytań opartych na modelu analizy aktu 

komunikacji Harolda Lasswella. Brzmią one następująco:  

1. Kto jest autorem danej publikacji albo przekazywanej informacji?  

2. Jakie techniki zostały wykorzystane w celu zwrócenia uwagi odbiorcy na  

       komunikat? 

3. Jak różni odbiorcy mogą postrzegać daną informację?  

4. Jakie wartości, styl życia i punkty widzenia są przedstawione w komunikacie?  

5. Jaki jest cel rozpowszechnienia tego komunikatu? (Juszczyk 2009). 

 

 Próba odpowiedzi na Lasswellowskie pytania przez pryzmat edukacji medialnej 

pozwala jeszcze lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące wirtualnym światem, do którego 

mamy praktycznie nieograniczony dostęp. Nie oznacza to jednak, że każda osoba korzystająca 

z przestrzeni medialnej, czy to w celach dydaktycznych, czy rozrywkowych, ma świadomość 

zachodzących w niej procesów, a nawet zagrożeń. 

 Niewielka świadomość ze strony użytkowników mediów na temat funkcjonowania 

szeroko pojętej sieci przyczynia się do powstawania grupy tak zwanych medialnych 

analfabetów. Cechuje ją niedostateczna wiedza medialna, co oznacza, że edukacja na tym 

poziomie nadal nie jest ogólnodostępna i rozpowszechniona (Ogonowska 2003). Z badań 

sondażowych przeprowadzonych przez Marcina Musioła wynika, że 54% badanych (studentów 

studiów licencjackich na kierunku pedagogika) w miejscu odpowiedzi na pytanie o 

alfabetyzację medialną wpisało: nie wiem, nie mam pojęcia lub nie zetknęłam/zetknąłem się z 

takim pojęciem. Z pewnością nieznajomość pojęcia nie oznacza od razu, że studenci 

rzeczywiście nie spotkali się z samym zjawiskiem, jakie za nim stoi (Musioł 2015). 

Niewątpliwie jednak znajomość pojęcia i jego składników sprzyja świadomemu korzystaniu z 

przestrzeni mediów i dodatkowo powoduje przesunięcie w stronę pełniejszej alfabetyzacji. 

 

1.5. E-nauczyciel i e-uczący się. Kim są? 

Współcześnie uczące się osoby, przedstawiciele pokolenia Z, potrzebują nowych 

bodźców, które nie tylko rozbudzą ich ciekawość, ale także staną się inspiracją do 

samodzielnych poszukiwań. Tu otwiera się miejsce dla nowych technologii w nauczaniu. Z 

przytoczonych wcześniej artykułów wynika, że nauczyciele wdrażają nowe technologie do 

procesu nauczania i osiągają za ich pomocą określone cele edukacyjne. Jednak wspomniana 
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już Wioletta Kwiatkowska (Kwiatkowska 2015) zwraca uwagę na fakt, że polscy nauczyciele 

rzadko wykorzystują nowe technologie w pracy. Także Kamila Majewska w artykule 

poświęconemu problemom i oczekiwaniom pedagogów (Majewska 2015) zaznacza, że wiek i 

staż pracy nauczyciela mają wpływ na stopień wykorzystania nowych technologii w jego pracy 

zawodowej. Co drugi z ankietowanych nauczycieli zauważył, że brakuje mu wiedzy i 

umiejętności potrzebnych do obsługi nowych urządzeń technologicznych na zajęciach.  

Badacze coraz częściej podejmują kwestię wykorzystywania nowych technologii w 

nauczaniu, a zwłaszcza w nauczaniu języków. Przywołane prace wskazują na to, że 

niewykorzystywanie przez nauczycieli nowych technologii wiąże się z brakiem umiejętności 

technicznych. Udział nowych technologii w zajęciach jest raczej sporadyczny. Tymczasem 

osoby uczące się potrzebują wsparcia ze strony nauczycieli obeznanych w świecie nowych 

technologii, żeby nauczyć się żyć w rzeczywistości medialnej i sensownie wykorzystywać ze 

wszech stron napotykane informacje. 

Zgodnie z ustalonym w literaturze przedmiotu poglądem, nauczyciel odgrywa istotną 

rolę w procesie kształcenia. Jego zadaniem jest dzielenie się swoją wiedzą ze 

studentami/uczniami. Z kolei rolą studentów/uczniów jest – bardziej aktywnie lub mniej – 

czerpać z jego doświadczenia. Tradycyjny sposób edukacji nie zapewnia uczącym się 

samodzielności w przyswajaniu wiedzy, specjalnie też do tego nie motywuje. Pojawia się zatem 

potrzeba przesunięcia akcentu – przejścia z pasywnego odbierania informacji na samodzielne 

poszukiwanie jej za pomocą nowoczesnych technologii (Bikkulowa 2008). Nic nie pomaga 

bowiem tak dobrze przyswajać wiedzy jak samodzielna praca i  doświadczenia.  

W centrum procesu nauki na odległość (NNO) znajduje się student, którego 

najważniejszym zadaniem jest rozwijanie umiejętności samodzielnego kształcenia. Warunkiem 

tego są aktywność i interaktywność. Wykładowca pozostaje więc organizatorem, konsultantem, 

kierownikiem, ekspertem w samodzielnej pracy studentów. Nauczyciel podpowiada, jak z 

nadmiaru informacji wydobyć to, co najważniejsze, wskazuje, jak w twórczy sposób 

poszukiwać odpowiedzi, jak analizować rozmaite problemy, symuluje rozmaite sytuacje 

znajdujące odzwierciedlenie w codzienności, co niewątpliwie jest najbardziej arakcyjne dla 

uczących się. Ponadto współcześni nauczyciele wspierają rozwój i proces uczenia się zarówno 

słabszych, jak i lepszych studentów, tworzących wspólnie społeczność uczących się (Juszczyk 

2003). W ujęciu koncepcji konstruktywistycznej zadaniem nauczyciela jest nauczyć 

zainteresowanych poprzez dobrze opisaną strukturę informacji w ramach określonego 

środowiska nauczania (Juszczyk 2003). Tymczasem specyfika edukacji online wymaga od 

nauczyciela określonych kompetencji, do których zalicza się: kompetencje informatyczne i 
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medialne (sprawność w administrowaniu platformami edukacyjnymi i zarządzaniu nimi, 

projektowaniu stron internetowych i administrowaniu nimi, projektowaniu multimediów), 

kompetencje pedagogiczne, kompetencje kierownicze (organizowanie grup i moderowanie ich 

pracy, przydzielanie zadań i koordynowanie ich wykonania), kompetencje merytoryczne 

(kompetencje związane z przedmiotem lub grupą przedmiotów, które prowadzi określony 

nauczyciel), kompetencje społeczne (kompetencje, które wpływają na kształtowanie relacji 

międzyludzkich i sposób funkcjonowania człowieka w świecie) (Kuźmicz 2015). E-nauczyciel 

zaczyna używać modelu nauczania poszukującego. Podstawową cechą tego modelu według 

Wacława Strykowskiego jest nauczyciel, który „[...] nie przekazuje gotowej wiedzy, lecz 

ułatwia jej samodzielne zdobywanie poprzez poszukiwanie, dociekanie, odkrywanie, 

rozwiązywanie problemów, działanie, dyskutowanie. Nauczanie poszukujące wychodzi więc 

poza pojęcie nauczania – uczenia się problemowego – i jest określeniem zbiorczym dla tych 

sposobów kształcenia, które bazują na wykorzystaniu tak zwanych metod aktywnych, dzięki 

którym uczniowie stają się „konstruktorami” własnej wiedzy. Jeśli nauczanie podające bywa 

często określane jako „sztuczne uczenie się”, to nauczaniu poszukującemu przypisuje się nazwę 

„naturalnego uczenia się” (Strykowska, Pielachowski, Strykowski 2003). 

 E-nauczyciel, czyli nauczyciel, który korzysta z e-learningowej platformy przestaje 

zatem być jednym źródłem informacji dla studentów. Taki nauczyciel, zdaniem Ewy Lubiny, 

zajmującej się zmianami dotyczącymi roli nauczyciela w nauczaniu na odległość, powinien 

posiadać pewne kompetencje psychospołeczne, które warunkują sukces w pracy ze studentami. 

Oto wybrane z nich: 

• umiejętność organizowania pracy zespołu i kierowania nim, szczególnie zespołu 

projektowego; 

• umiejętność budowania motywacji uczestników platformy, organizowania pracy 

własnej i podopiecznych; 

• szeroko pojęte umiejętności komunikacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem 

komunikacji werbalnej i pisemnej; 

• umiejętność dzielenia się własnymi doświadczeniami i budowania płaszczyzny 

wymiany doświadczeń oraz osiągnięć między członkami zespołu; 

• umiejętność konstruowania i kontrolowania więzi wewnątrz prowadzonej grupy, a 

także efektywnego i konstruktywnego oceniania i stymulowania pracy użytkowników 

platformy (Lubina 2004).  
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Ciekawy jest opis nowej roli nauczyciela w kształceniu zdalnym za pośrednictwem 

internetu zaproponowany przez Bronisława F. Siemienieckiego i Wojciecha Lewandowskiego. 

Uważają oni, że najtrudniejsza dla nauczyciela będzie całkowita zmiana stylu pracy wywołana 

charakterem i wymogami pracy w sieci. Pedagog już nie będzie centralną figurą procesu nauki. 

Stanie się konsultantem i animatorem tego procesu (Siemieniecki, Lewandowski 1998; za 

Frania). 

W e-edukacji rola nauczyciela, podobnie jak w edukacji tradycyjnej, pozostaje nadal 

bardzo ważna. Nowe technologie, sposoby, metody są jedynie nowymi narzędziami, których 

używa nauczyciel dla wzbogacenia procesu dydaktycznego. Jednym z podstawowych zadań 

nauczyciela jest angażowanie uczestników do wejścia w system, do wykonywania prac 

zaliczeniowych, a zwłaszcza samodzielnego budowania wiedzy. 

Gilly Salmon przeprowadziła analizę kompetencji, które są niezbędne u e-nauczycieli. 

Wspomniane umiejętności można podzielić na dwie grupy, używając kryteriów jakościowych 

i podstawowych. Do kryteriów jakościowych zaliczymy: pewność siebie, konstruktywność, 

nastawienie na rozwój, umiejętności wspierania studentów, łatwość w inspirowaniu i 

upowszechnianiu wiedzy oraz kreatywności. Wśród podstawowych znajdą się: rozumienie 

procesu nauczania na odległość, umiejętności techniczne, umiejętności komunikowania się w 

przestrzeni elektronicznej, znajomość przedmiotu. Na styku dwóch wymienionych grup 

znajdują się kompetencje związane z komunikowaniem się i wspieraniem dyskusji (Dylak 

2002). 

Szczególnie warta omówienia jest funkcja motywacyjna w kształceniu zdalnym. To 

bardzo ważna funkcja, trudniejsza do zrealizowania online w porównaniu do „tradycyjnych” 

warunków kształcenia. Warto więc zwrócić uwagę na wykształcenie odpowiednich 

kompetencji u przyszłych i obecnych nauczycieli prowadzących kursy w rzeczywistości 

wirtualnej. W realizacji tego założenia mogą pomóc różne modele motywowania. Pierwszy 

został przedstawiony przez Gilly Salomon, nauczycielkę akademicką z Open University. Jej 

model ma 5 etapów, a każdy etap składa się z 2 obszarów działań nauczyciela: e-moderowanie 

i wsparcie techniczne. W pierwszym etapie – nauczyciel ma za zadanie stworzyć dobrą 

atmosferę pracy i zintegrować grupę. Następny etap to kontynuacja procesów socjalizacyjnych 

w e-środowisku, zapoznanie się z programem i harmonogramem kursu. Kolejne dwa etapy to 

monitoring przebiegu aktywności realizowanych i przewidzianych podczas kursu, stosowanie 

metod aktywizujących, podtrzymywanie zaangażowania studentów. Ostatni etap to refleksje 

uczestników dotyczące kursu i działalności na przyszłość. W tym modelu nauczyciel występuje 
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jako moderator, który pobudza studentów do twórczego działania i myślenia w trakcie realizacji 

kursu (Dylak 2002). 

Kolejny model motywacji, który może być przydatny i owocny w trakcie e-edukacji 

nosi nazwę 3J i składa się z trzech kluczowych elementów: 

Just for me – personalizacja/indywidualność uczenia się; 

Just in time – idealny/odpowiedni czas dla każdego ucznia/studenta; 

Just enough – każdy dostaje materiały i ćwiczenia wystarczającego poziomu. 

Badania prowadzone nad modelem 3J pokazują, że w istotny sposób zwiększa on 

skuteczność kursu, oczywiście, warto pamiętać o dostosowaniu go do potrzeb, kompetencji 

oraz kryteriów czasowych uczestników (Hyla 2016). 

Malcom S. Knowles stwierdza, że motywacja osób dorosłych w procesie uczenia się 

zależy od następujących czynników: sukces (dorośli chcą osiągnąć sukces w uczeniu się), wola 

(chcą mieć wpływ na uczenie się), wartość (chcą być pewni, że uczą się czegoś 

ważnego/wartościowego), przyjemność (chcą, żeby proces uczenia się był przyjemny, chcą 

czuć się komfortowo). 

Nauczyciel pełni pobudzającą funkcję dlatego, że za pomocą odpowiednich warunków, 

doboru i selekcji materiałów wyzwala u uczących się wewnętrzną chęć podwyższania 

indywidualnych sprawności. Motywowanie – to ruch w zaproponowanym przez nauczyciela 

kierunku. 

Spójrzmy na rolę nauczyciela w procesie e-learningu. W swoich badaniach Ryszard 

Tadeuszewicz analizuje dwie różne formy realizacji „kształcenia wspieranego internetem”: 

„robot” i „megafon”. Pierwsza z nich w największym stopniu wykorzystuje możliwości 

nowoczesnej techniki w celu całkowitego zastąpienia nauczyciela. W tym przypadku komputer 

steruje procesem kształcenia: wysyła studentom materiały edukacyjne (stworzone przez 

nauczyciela), rejestruje ich postępy w nauce. Ten system ma dość ograniczone możliwości 

rozpoznawania edukacyjnych preferencji osób uczących się i inteligentnego reagowania na nie. 

Rozwiązaniu temu brakuje czynnika motywującego, jakim jest kontakt z nauczycielem i innymi 

uczestnikami kursu, co czasem powoduje zaniechanie procesu kształcenia się (Tadeuszewicz 

2007). Drugi wariant, „megafon”, jest formą synchroniczną i oznacza konieczność 

uczestnictwa w zajęciach wszystkich zainteresowanych osób w tym samym czasie, co stoi w 

sprzeczności z jedną z podstawowych cech kształcenia na odległość. Jak stwierdza autor tego 

studium, w przypadku „megafonu” możliwa jest realizacja celów wychowawczych, w tym 

przekazywanie uczącym się pewnych wartości. Janusz Morbitzer stwierdza, że istnieje 
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możliwość zastąpienia nauczyciela w jego działaniach związanych z nauczaniem, ale nie da się 

go zastąpić w warstwie wychowawczej (Morbitzer 2009). 

Jedną z największych wad e-kształcenia jest brak bezpośredniego kontaktu między 

wykładowcą a studentami i w konsekwencji niski poziom motywacji studentów do nauki. 

Jarosław Polak w artykule Jak nas widzą studenci? Umiejętności interpersonalne nauczycieli 

akademickich w opinii studentów przedstawia wyniki badań przeprowadzonych na grupie 

studentów dotyczących oceny jakości pracy nauczycieli akademickich, ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności społecznych (interpersonalnych), wśród których wymieniono: 

motywowanie studentów, przekazywanie wiedzy, ocenianie. Wyniki badania pokazują, że 

najsłabiej wypadły oceny w kategorii motywowanie studentów (średnia – 3,61). Badanie 

polegało na ocenie dwunastu stwierdzeń przy pomocy sześciopunktowej skali Likerta, gdzie 

skrajne pozycje oznaczały: 1 – zdecydowanie się nie zgadzam, natomiast 6 – zdecydowanie się 

zgadzam. Poziom motywowania studentów okazał się niski na studiach stacjonarnych i w 

trakcie e-kształcenia. Powstaje więc pytanie, czy forma kształcenia ma wpływ na poziom 

motywacji studentów? Motywowanie osób dorosłych, a zwłaszcza studentów jest 

koniecznością. Efektem skutecznego motywowania jest zainteresowanie uczących się 

zajęciami, przedmiotem. Zainteresowani poszukują nowych informacji, wyjaśniają swoje 

wątpliwości, wyrażają opinie. Jasno określone cel, przebieg i forma zajęć sprzyjają 

podtrzymywaniu wysokiej motywacji. Na liście najczęściej popełnianych błędów w obszarze 

motywacji znalazły się następujące pozycje: brak pasji wykładowcy, faworyzowanie i 

defaworyzowanie, brak jasnego celu zajęć i dyscyplin, brak wyjaśnienia przydatności 

przekazywanej wiedzy (Polak 2014). 

Marta Stasiła-Sieradzka w artykule Skuteczne motywowanie w nauczaniu kluczem do 

sukcesu w pracy nauczyciela proponuje kilka sposobów motywowania studentów. Autorka 

radzi, aby zarażać studentów własnym zaangażowaniem, wymagać najpierw od siebie, a 

następnie od innych; pozwalać na pracę w grupach, a najlepiej inicjować ją (przy swobodnym 

dobieraniu się w grupy); zawsze łączyć negatywną ocenę z informacją zwrotną, bez krytyki 

emocjonalnej; angażować studentów w planowanie i realizację zajęć. Warto każde zajęcia 

zaczynać od podania celu zajęć i przedstawienia możliwości zastosowania otrzymanej wiedzy. 

Należy pomagać studentom budować pozytywną samoocenę poprzez obserwowanie ich 

własnych sukcesów, tworzyć przestrzeń do dzielenia się pomysłami i opowieściami o własnych 

sukcesach, porażkach i planach na przyszłość (Stasiła-Sieradzka 2014). 
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 1.6. Zmieniający się językowy obraz świata 

 W nieustannie zmieniającej się rzeczywistości nowe technologie i media odgrywają 

niebagatelną rolę – służą do pracy, rozrywki, są także potężnym narzędziem socjalizacji. 

Obecność mediów w codzienności jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wyostrza opozycję 

„mówienie – pisanie”, którą rozpatrywać można w trzech kategoriach, takich jak: 

interaktywność, sytuacyjność i wizualność. Przyjrzyjmy się ostatniej. Wizualność wpływa na 

odbiór rzeczywistości i w efekcie zmienia sposób myślenia. Wkracza do procesu myśleniowego 

i staje jego częścią składową. Warto przypomnieć, że cywilizacja zachodnia formowała się na 

podstawie logiki dwuwartościowej i myślenia dyskursywnego, którego podstawą stało się 

abstrakcyjne pismo alfabetyczne (Warchala, Skudrzyk 2010).  

Za sprawą wskazanych opozycji można scharakteryzować rozwój ludzkości. Świat 

przeszedł od epoki oralnej, czyli przedpiśmiennej, przez epokę werbalną, którą cechował 

aktywny rozwój piśmiennictwa i drukarstwa, do epoki wizualnej. Analiza współczesności 

pokazuje, że wracamy do cech epoki przedpiśmiennej, ponieważ współczesny odbiór zmienia 

swój kierunek – od werbalnego do wizualnego. Współczesny człowiek z homo sapiens zmienia 

się w homo videns. Wizualność aktywuje zmysł wzroku – kanał przekazywania informacji i 

zarazem sposobu ich otrzymywania, swoistego odbiorcę kodu wizualnego, którego 

składnikami są obrazy zakodowane w mózgu. Obraz ma kilka zalet: jest szybko 

rozpoznawalny, gdyż proces deszyfracji ma charakter symultaniczny; cechuje się dużą 

pojemnością informacyjną, której nie można zmierzyć; zawiera informacje jednoznaczne, 

konkretne; jest oceniany jako struktura przyjemna dla odbiorcy; łatwo poddaje się zmianom i 

trendom kulturowym (Warchala, Skudrzyk 2010). 

 Człowiek myślący i analizujący zmienia się w człowieka patrzącego. Do tej pory wiedzę 

o świecie czerpaliśmy z opowieści, obrazy stanowiły jedynie dodatek. Dziś stanowią one 

główny element przekazu. W rezultacie człowiek traci umiejętność wnioskowania logicznego, 

korzystania z pojęć wieloznacznych, ponieważ aktywnie wykorzystuje tylko wzrok. Nowe 

pokolenie „patrzących” zmienia konceptualny język abstrakcyjny na język konkretny, który 

jest językiem uboższym nie tylko z punktu widzenia liczby słów, lecz także z punktu widzenia 

objętości znaczeń i ilości konotacji (Warchala, Skudrzyk 2010). 

 Wizualność jest rozumiana jako odziedziczony element znaku (tekstu). Istnieje związek 

między słowem i obrazem, który jest kojarzony ze słowem. Znaczenie nie funkcjonuje osobno, 

tylko razem z obrazem. Staje się zauważalna aktywna tendencja przejścia: od przezroczystego 

jednoznacznego słowa-znaku do wieloznacznego słowa-symbolu. Symbol jest wieloznaczny, 
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podlega interpretacji. Znak takiej interpretacji nie podlega. Kiedy znak staje się symbolem, 

aktywizujemy rzeczywistość, która znajduje się za tekstem (Warchala, Skudrzyk 2010). 

 Przypisywanie grafice znaczeń i przerzucanie znaczeń słów na wizualny poziom nie 

jest czymś zupełnie nowym, tylko dzisiaj stało się bardzo popularne i rozpowszechnione. Mamy 

do czynienia z nowym zjawiskiem – „myśleniem wizualnym”, w którym pismo jest 

pośrednikiem w komunikacji elektronicznej i staje się podstawą nowej koncepcji odbioru. 

Widzimy „pzdr”, a czytamy „pozdrawiam” – skąd my to wiemy? 

 Rozumienie przekazywanej informacji staje się łatwiejsze dzięki temu, że informacja 

przechodzi jednocześnie różnymi kanałami, np. głos, tekst; tekst, kolor; obraz, tekst.  

 Ważna w tym kontekście jest uwaga Zygmunta Baumana o tworzeniu świata przez 

media, które są potokiem nieuporządkowanych zjawisk i wydarzeń. Zdaniem badacza taki 

świat przypomina kolekcję elementów pozbawioną struktury, logiki, kolejności. Można 

dodawać elementy, zmieniać je miejscami i otrzymujemy tekst składający się z części, które 

zawsze można połączyć inaczej, zmienić kolejność. 

 Główną cechą tekstów pisanych jest ich autonomia. Teksty pisane mają ograniczony 

wpływ (koło odbiorców). Struktura tekstu też jest autonomią, bo przy tworzeniu tekstu 

wykorzystuje się tylko kody niewerbalne. 

 „Kultura zielonego markera ” opiera się na założeniu, że uczący się tworzy tekst, który 

składa się z odcinków, brakuje elementu łączącego poszczególne części. Piszący uważa, że nie 

ma sensu ujednolicanie tekstu, bo czytający i tak go zrozumie, tym bardziej że zna tekst 

pierwotny, na podstawie którego powstał tekst wtórny. Rzeczywistość składa się z fragmentów 

i w rezultacie, analogicznie, teksty też składają się z fragmentów. 

 W trakcie nauki języka człowiek przechodzi od nawyków mówienia do nawyków 

pisma. Współcześnie odchodzimy od kultury pisanej w stronę mówione, co oznacza, że to 

umiejętność mówienia ma podlegać rozwojowi i kształtowaniu się. 

 

1.7. Powstanie glottodydaktyki polonistycznej 

Historia akademickiej glottodydaktyki ogólnej w nauce polskiej sięga lat 60. XX wieku 

i jest związana z poznańskim Instytutem Lingwistyki Stosowanej Ludwika Zabrockiego. 

Termin glottodydaktyka pochodzi z języka greckiego (glotta – język, didascein – nauczać) i 

przeniósł  go na grunt polski prof. Jan Wikarjak, związany z Katedrą Filologii Klasycznej 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Od lat 70. glottodydaktyka rozwija się jako 

samodzielna dyscyplina akademicka (za Gębal 2014). 
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Propozycja uczynienia z glottodydaktyki samodzielnej dyscypliny pojawiła się w 

kręgach germanistów, a następnie znalazła zwolenników wśród wykładowców innych języków 

obcych, także wśród polonistów uczących języka polskiego jako obcego. Ważnym etapem 

rozwoju glottodydaktyki jako dyscypliny akademickiej było stworzenie i opisanie jej podstaw 

teoretycznych i sposobów realizacji naukowej (za Gębal 2014). 

Glottodydaktyka polonistyczna pojawiła się w drugiej połowie XX wieku, na co zwraca 

uwagę Stanisław Dubisz w pracy zatytułowanej Teoria lingwistyczna w językoznawstwie 

stosowanym – na przykładzie glottodydaktyki polonistycznej (Dubisz 2013). Z kolei Jan 

Lewandowski postulował za powstaniem dyscypliny zajmującej się procesem dydaktycznym 

nauczania języka polskiego cudzoziemców i nazwał ją „metodyką nauczania języka polskiego 

cudzoziemców”. Od tej pory zaczęły powstawać publikacje na temat polonistycznej edukacji 

obcokrajowców, chociaż większość z nich nie miała charakteru stricte naukowego, a była 

bardziej opisem doświadczeń lektorów, nauczających cudzoziemców języka polskiego (Gębal 

2014). 

Status samodzielnej dyscypliny akademickiej wymagał całkowitego oderwania 

glottodydaktyki polonistycznej od metodyki nauczania języka polskiego jako pierwszego albo 

ojczystego. Bronisław Wieczorkiewicz jako pierwszy w  artykule Uwagi o nauczaniu języka 

polskiego jako obcego zauważa konieczność powstania metodyki nauczania języka polskiego 

jako obcego, tymsamym otwierając nową przestrzeń do badań, wychodząc poza ustalone 

granice polonistyki tradycyjnej albo metodyki nauczania języka polskiego jako ojczystego 

(Gębal 2014).  

Nauczanie języka polskiego jako obcego odbywa się w ośrodkach o charakterze 

akademickim, szkolnym i komercyjnym. Akademickie kształcenie polonistyczne za granicą 

realizuje się w ramach studiów polonistycznych, zachodnioslawistycznych i slawistycznych, 

lektoraty z języka polskiego odbywają się na studiach środkowoeuropejskich, studiach 

dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej oraz studiach polskich. Krajowe polonistyczne 

kształcenie cudzoziemców jest realizowane przez wyspecjalizowane centra oraz szkoły kultury 

i języka polskiego jako obcego zlokalizowane na polskich uniwersytetach. Według Gębala 

obecnie jest takich placówek 16 – są prowadzone przez największe polskie uczelnie posiadające 

wydziały humanistyczne (Gębal 2014). Trzeba wszak stwierdzić, że jest to ogląd wyraźnie 

zawężony. Napływ do Polski cudzoziemców, pragnących podjąć kształcenie polonistyczne na 

poziomie akademickim (na studiach I, II i III stopnia), intensyfikuje się w tak wielkim tempie, 

że i liczba jednostek obsługujących to kształcenie wzrasta w postępie prawie geometrycznym. 
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W artykule 10-lecie certyfikacji języka polskiego jako obcego i jej wpływ na nauczanie 

polszczyzny cudzoziemców Władysław Miodunka podkreśla, że egzaminy certyfikatowe 

przeprowadzane od 2004 roku, które w roku 2012 zyskały na znaczeniu, gdy weszły w życie 

regulacje prawne, wymagające urzędowego poświadczenia znajomości języka polskiego od 

cudzoziemców starających się o polskie obywatelstwo, są najważniejszą pozytywną zmianą, 

która miała miejsce w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego (Miodunka 2013). 

Aktywne działania krajowych i zagranicznych specjalistów w zakresie nauczania języka 

polskiego jako obcego sprawiły, że glottodydaktyka polonistyczna prężnie się rozwija i 

zwiększa zakres swojego działania i oddziaływania (Gębal 2016). 

 

1.8. Nowe technologie na zajęciach z języka polskiego jako obcego 

W 1996 roku na łamach czasopisma „Postscriptum Polonistyczne” zostały 

opublikowane wystąpienia wygłoszone w ramach seminarium międzynarodowego 

organizowanego przez Szkolę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego Komputer w 

nauczaniu języka polskiego jako obcego. W czasie seminarium został przedstawiony program 

Dyktando, stworzony przez firmę Zip Soft w konsultacji z prof. Edwardem Polańskim i Danutą 

Krzyżyk. Program różnił się tym, że oprócz trybu pracy Uczeń, zawierał tryb pracy Nauczyciel, 

pozwalający tworzyć własne teksty skierowane do konkretnej grupy uczących się (Krzyżyk 

1996). Został także przedstawiony program Grampol, stworzony w Szkole Języka i Kultury 

Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Program ten pomaga w nauce polskiej fleksji, zawiera 

ćwiczenia, przykłady z zakresu oboczności, odmiany czasowników i rzeczowników, 

rozpoznawania rodzajów (Cudak 1996). Zademonstrowano również komputerowe słowniki 

wyrazów trudnych, które zawierają wzorce odmian i potrafią bezbłędnie odmieniać wyrazy 

(Cudak 1996), a także międzynarodową sieć nauczania tandemowego (International E-mail 

Tandem Network) (Martyniuk 1996). 

Wystąpienia wygłoszone na seminarium, które miało ciag dalszy w postaci seminarium 

z udziałem gości zagranicznych Multimedia w nauczaniu języka polskiego jako obcego i 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Multimedia w nauczaniu języka rodzimego jako 

obcego, która odbyła się w 1998 roku, mają charakter inowacyjny i pionerski. Większość 

programów i aplikacji przedstawionych w następnych dziesięcioleciach jest rozbudowaną i 

dopasowaną do zmieniających się urządzeń wersją tego, co było prezentowane i omawiane 

podczas seminariów poświęconych tematyce szerokorozumianego komputera w nauczaniu 

języka polskiego jako obcego, a póżniej w artykułach zamieszczanych w czasopiśmie 

„Postscriptum Polonistyczne” w latach 1993–1998.  
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Romuald Cudak i Jolanta Tambor w artykule Computers in teaching Polish as a second 

language, który został opublikowany w 2001 roku (datę publikacji należy tu wyraźnie 

podkreślić, to czas, gdy edukacja komputerowa raczkowała, a rzeczywistość wirtualna była 

wciąż raczej domeną science fiction) twierdzili, że komputery nie są w stanie zastąpić lektorów, 

ale mogą uczynić pracę lektora przyjemniejszą i łatwiejszą, a naukę języka ciekawszą. Autorzy 

artykułu wskazywali cztery sytuacje – możliwości, w których może być wykorzystany 

komputer na zajęciach z nauczania języka obcego: 

• wykorzystanie komputera jako zaawansowanej maszyny do pisania, co może być 

przydatne przy uczeniu pisania i interpunkcji, a także podstawowej edycji tekst; 

• wykorzystanie komputera jako zaawansowanego redaktora tekstowego dla osób 

zaawansowanych, co może służyć pomocą w ćwiczeniu stylistyki, interpunkcji i 

tworzeniu tekstów; 

• wykorzystanie komputera dla instalacji gier językowych, dydaktycznych i 

edukacyjnych. Można powiedzieć, że rola komputera zmienia się z tradycyjnego 

zeszytu na zeszyt z gotowymi ćwiczeniami albo z podręcznika w wersji papierowej na 

jego zdygitalizowaną wersję; 

• wykorzystanie komputera w celu instalacji rozbudowanych programów do nauki 

języka na różnych poziomach z możliwością wykorzystania dźwięku, obrazu, tekstu. 

Taki program mógłby służyć do samodzielnej nauki języka i w całości zastąpić lektora. 

Możliwości wykorzystania komputera w nauczaniu języka polskiego stają się bardziej 

atrakcyjne, jeżeli komputer jest podłączony do sieci, co pozwala uczącym się kontaktować ze 

sobą, odkrywać materiały w języku polskim, a w końcu uczyć się na odległość, stworzyć 

wspólnotę ucząch się, a w rezultacie szkołę językową online (Cudak, Tambor 2001).  

 Andrzej Moroz w artykule Narzędzia cyfrowe w kształceniu obcokrajowców 

przedstawia podział cyfrowych narzędzi na dwa podzbiory: pierwszy dotyczy przyswajania 

wiedzy leksykalnej, a drugi – wiedzy gramatycznej, w tym ortograficznej. Przyswajanie wiedzy 

leksykalnej zawiera, za autorem artykułu, trzy główne umiejętności: przyswajanie słownictwa, 

odpowiedni kontekst stosowania tego słownictwa oraz opanowanie leksyki w systemie relacji 

znaczących. Nie istnieje jedna aplikacja, która pozwoliłaby realizować wszystkie zadania, 

dlatego w artykule zostały przedstawione różne narzędzia podzielone na poszczególne grupy. 

Do pierwszej należą aplikacje, które pozwalają za ich pomocą uczyć się słownictwa przy 

jednoczesnej możliwości tworzenia własnych list słów odnoszących się do pewnego tematu, 
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np. Quizlet 4  oraz Wordi. Badacz podkreśla przydatność modułu, który służy testowaniu 

wiedzy. Aplikacje Supermemo 5 , Busuu 6 , Duolingo 7  i Fiszki 8  też pozwalają na naukę 

słownictwa, ale w zakresie ograniczonym, tylko tym przedstawionym w programie. Z punktu 

widzenia autora zaletą tych aplikacji jest to, że w większości są tworzone przez specjalistów. 

Do następnej, trzeciej grupy należą aplikacje, które działają na podstawie leksyki dostarczonej 

przez użytkownika i należy do nich np. Interlex. Programy, które mogą służyć pomocą w 

przygotowywaniu zestawu słownictwa to: Korpusomat9 czy AntConc. Funkcjonują one w 

wersji webowej i pozwalają na wczytanie dowolnego tekstu, i wygenerowanie na jego 

podstawie listy słów składowych. Z kolei aplikacja Pelcra10 działa w podobny sposób, ale na 

zamkniętym korpusie tekstów z Narodowego Korpusu Języka Polskiego (NKJP)11. 

 Wielki słownik języka polskiego12  jest z kolei programem statycznym, który pozwala 

uczyć się nie tylko słownictwa, lecz także typowych połączeń słów. Zintegrowany z NKJP i 

Słownikiem gramatycznym języka polskiego (SGJP) 13  stanowi najbardziej rozbudowane 

źródło do nauki zasad łączliwości jednostek leksykalnych.  

 Aplikacja siecowa Słowosieć 14  to narzędzie do nauki i poznawania opozycji 

semantycznych, w jakich znajdują się poszczególne jednostki leksykalne. Relacje te 

przedstawione są w słowniku wbudowanym w program. 

 Narzędzi gramatycznych jest mniej niż leksykalnych i można je podzielić na dwie 

grupy: służące do testowania zdobytej wiedzy z pewnego zakresu gramatycznego i zawierające 

opisy zagadnień gramatycznych. Do pierwszej grupy autor zalicza programy, które najpierw 

przekazują pewną wiedzę gramatyczną, a następnie testują zdobyte umiejętności, do takich 

narzędzi należy aplikacja Grampol15, stworzona przez pracowników Szkoły Języka i Kultury 

Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Aplikacja jest łatwa w obsłudze, za pomocą ćwiczeń pomaga 

przyswoić wiedzę na temat odmiany wyrazów, a następnie przetestować zdobyte umiejętności 

za pomocą osobnego modułu. Podobnie działa aplikacja Frazpol16 , która też powstała na 

 
4 https://quizlet.com [dostęp:10.06.2021]. 
5 https://www.supermemo.com [dostęp:10.06.2021]. 
6 https ://www.busuu.com [dostęp:10.06.2021]. 
7 https://pl.duolingo.com [dostęp:10.06.2021]. 
8 https://fiszkoteka.pl/ [dostęp:10.06.2021]. 
9 https://korpusomat.pl [dostęp:10.06.2021]. 
10 http://www.nkjp.uni.lodz.pl [dostęp:10.06.2021]. 
11 http://nkjp.pl [dostęp:10.06.2021]. 
12 https://wsjp.pl [dostęp:10.06.2021]. 
13 http://sgjp.pl [dostęp:10.06.2021]. 
14 http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/ [dostęp:10.06.2021]. 
15 https://www.sjikp.us.edu.pl/pl/e-nauczanie-2/ [dostęp:10.06.2021]. 
16 http://sjikp.old.us.edu.pl/frazpol/index.php [dostęp:10.06.2021]. 
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Uniwersytecie Śląskim i służy do przyswajania wiedzy frazeologicznej na czterech poziomach 

zaawansowania. Z myślą o poszerzaniu wiedzy ortograficznej powstała natomiast aplikacja 

Ortograf17.  

 Programy, które poświęcone są gramatyce języka polskiego, działają w dwóch 

obszarach – fleksji oraz składni. Do pierwszych autor zalicza już wspomniany SGJP i program 

Morfeusz18, który działa na podobnych zasadach, a ponadto generuje charakterystyki fleksyjne 

zadanych wyrażeń. Oba programy przedstawiają wiedzę, ale nie sprawdzają jej, współpracują 

też z użytkownikiem w sposób bardzo podstawowy. Następnie pojawił się słownik walencyjny 

języka polskiego Walenty19, w którym w sposób statyczny zostały przedstawione wymagania 

składniowe poszczególnych wyrażeń z przykładami. Program Parser 20  prezentuje proces 

analizy składniowej, bada zdania i funkcje przypisane do poszczególnych wyrazów w zdaniu. 

Opisane narzędzia gramatyczne nie zawierają części testowej i są programami opisowymi, 

mimo to bardzo przydatnymi w nauce języka polskiego jako obcego (Moroz 2020).  

 W publikacji Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – 

perspektywy w rozdziale II zatytułowanym Placówki prowadzące nauczanie języka polskiego 

za granicą – ich rola, zadania i funkcje została wspomniana aplikacja Polska inspiruje21, która 

jest poświęcona 9 znanym Polakom i składa się z 9 minigier, w których gracze dokonują odkryć 

razem z głównymi bohaterami. Aplikacja ma na celu przybliżyć polskim dzieciom, 

mieszkającym za granicą polską kulturę, a także wesprzeć je w poszukiwaniu własnej pasji i 

we wzmacnianiu wiary we własne siły. Został także wspomniany podręcznik online Włącz 

Polskę!, który składa się z „atomów” łączących kręgi tematyczne, teksty kultury, dostosowane 

do możliwości językowych i wieku odbiorców. Narzędzie na razie nie pokrywa całości 

podstawy programowej, ale może służyć pomocą i wsparciem dla nauczycieli pracujących za 

granicą albo uczących zdalnie (Miodunka, Tambor 2018).  

 W rozdziale XIII Technologie cyfrowe w promocji języka polskiego wspomnianej 

publikacji zostały omówione istniejące i brakujące narzędzia wspomagające naukę i nauczanie 

języka polskiego. Z istniejących programów wymieniono: konsorcjum CLARIN-PL 22 , w 

którego ramach innowacyjne jednostki naukowe działają na rzecz automatycznego 

przetwarzania polszczyzny w postaci cyfrowej, co umożliwić ma analizę morfosyntaktyczną i 

 
17 https://www.ortograf.pl [dostęp:10.06.2021]. 
18 http://morfeusz.sgjp.pl [dostęp:10.06.2021]. 
19 http://zil.ipipan.waw.pl/Walenty [dostęp:10.06.2021]. 
20 https://ws.clarin-pl.eu/parser.shtml [dostęp:10.06.2021]. 
21 http://rodziceprzyszlosci.pl/polskainspiruje [dostęp:10.06.2021]. 
22 https://clarin-pl.eu [dostęp:10.06.2021]. 
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semantyczną, generowanie słów kluczowych i ekstrakcję informacji; drugi etap projektu 

Narodowego Korpusu Języka Polskiego (NKJP2), który uznać należy za narzędzie bezcenne 

dla nauczycieli języka polskiego jako drugiego, obcego lub dziedziczonego, mogących za jego 

pośrednictwem korzystać na zajęciach z aktualnych tekstów; materiały w postaci cyfrowej 

dostępne w takich źródłach, jak: Filmoteka Narodowa23, NINATEKA (Narodowy Instytut 

Audiowizualny)24, Biblioteka Narodowa25, biblioteki cyfrowe; seria edukacyjna Uczmy się 

polskiego, pomocna przy stopniowym wprowadzaniu słownictwa i struktur gramatycznych, a 

także powtarzaniu i utrwalaniu materiału zarówno dla osób mieszkających za granicą, jak i dla 

obcokrajowców będących w Polsce (Miodunka, Tambor 2018).  

 Agata Poręba w artykule Glottodydaktyka cyfrowa – przegląd możliwości, który ukazał 

się w tomie Nauczanie języka polskiego jako obcego proponuje, aby, nie zmieniając metod, 

którymi posługuje się glottodydaktyka, zmienić medium, czyli zacząć tworzyć i 

wykorzystywać materiały cyfrowe. W artykule zostały przedstawione następujące narzędzia: 

strona Disco Mots, która zawiera 15 tematycznych działów (każdy dział składa się z obrazków 

i nagrań wymowy nazw przedstawionych obiektów) i jest poświęcona nauce słownictwa w 8 

językach, wśród nich znajduje się także polski. Kolejne narzędzie wymienione w artykule to 

PowToon26, jest przeznaczone do tworzenia filmów, wideo i prezentacji. Autorka proponuje 

nagrywanie filmików w celu tłumaczenia zasad gramatycznych, co pozwoliłoby uczącym się 

odtwarzać taki filmik nieograniczoną ilość razy. Dalej autorka prezentuje aplikację do 

tworzenia fiszek i uczenia się słownictwa Quizlet. Kolejną aplikacją jest LearningApps27, która 

pozwala na tworzenie gier, a także na korzystanie z już stworzonych i modyfikowanie ich 

zgodnie z własnymi potrzebami. Aplikacja Tagxedo28 jest proponowana do tworzenia chmur 

wyrazowych, a kody QR polecane są do wykorzystania w językowych grach miejskich. 

Autorka zaznacza, że przedstawione w artykule nowości mogą pomóc usprawnić młodym 

osobom proces nauki języka polskiego (Poręba 2016).  

 W opracowaniu  Językowa edukacja medialna kolejnym wyzwaniem dla glottodydaktyki 

polonistycznej? Studium problemu w świetle rezultatów projektu LiMe – Language in Media 

Grażyna Zarzycka przedstawia stan rewolucji cyfrowej, która ma aktualnie miejsce, i 

prezentuje  zadania, jakie ta rewolucja stawia przed nauczycielem języka obcego, uczącym się, 

 
23 http://www.fn.org.pl [dostęp:10.06.2021]. 
24 https://ninateka.pl [dostęp:10.06.2021]. 
25 https://www.bn.org.pl [dostęp:10.06.2021]. 
26 https://www.powtoon.com [dostęp:10.06.2021]. 
27 https://learningapps.org [dostęp:10.06.2021]. 
28 http://www.tagxedo.com [dostęp:10.06.2021]. 
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badaczom i promotorom polszczyzny i kultury polskiej w świecie. Autorka także zaznacza, że 

glottodydaktyka polonistyczna w obszarze edukacji medialnej rozwija się wolniej niż w 

przypadku reszty światowych języków, ale toczą się debaty na ten temat – odbywają się 

konferencje i seminaria, m.in. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Multimedia w 

nauczaniu języka rodzimego jako obcego organizowana przez Uniwersytet Śląski, seminarium 

naukowe Nowe media w dydaktyce o glottodydaktyce organizowane przez ten sam uniwersytet, 

a także dwie konferencje Glottodydaktyka – media – komunikacja zorganizowane przez 

Uniwersytet Łódzki (Zarzycka 2016).  

 W artykule została przedstawiona platforma LiMe – Languages in Media 29  jako 

odzwierciedlenie nowoczesnych metod nauczania języków obcych osadzonych w 

rzeczywistości cyfrowej. Platforma zawiera scenariusze lekcji z użyciem mediów dla czterech 

języków, stopniowanych od poziomu A2 do poziomu B2 i ma na celu przybliżenie 

nauczycielom wielofunkcyjności mediów i możliwości ich wykorzystania na zajęciach 

(Zarzycka 2016) 

 Wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu obcokrajowców języka polskiego jest 

bardzo różnorodne w zależności od poziomu zaawansowania językowego uczących się. Na 

uczelniach wyższych w Polsce realizowane są ciekawe projekty przy współpracy z uczelniami 

zagranicznymi i instytucjami kultury w Polsce, które mają na celu nauczanie języka przy 

pomocy nowoczesnych technologii, ale jak zaznaczano w ekspertyzie zatytułowanej Nauczanie 

i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan – perspektywy, sporo dziedzin wymaga 

jeszcze pracy, np. jest pomysł stworzenia platformy z materiałami na różne poziomy 

zaawansowania językowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także strony z materiałami dla 

nauczycieli, takiej  jak strona British Council do nauki języka angielskiego30. 

 

PODSUMOWANIE 

 W pierwszym rozdziale został omówiony podział na pokolenia na podstawie kryterium 

umiejętności korzystania z nowych technologii, opisano wyzwania, przed którymi stanął 

dzisiejszy system edukacji, pojęcie mediów – czym są i jakie mają znaczenie w edukacji, jak 

zmieniają się role nauczyciela i uczącego się, jak przeobraża się językowy obraz świata. 

Przedstawiono historię i stan obecny glottodydaktyki polonistycznej, a także zaprezentowano 

przykłady wykorzystania nowych technologii na zajęciach z języka polskiego jako obcego. 

 
29 https://lms.languages-in-media.eu [dostęp:10.06.2021]. 
30 https://learnenglish.britishcouncil.org/ [dostęp:10.06.2021]. 
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Wspólnym mianownikiem, który łączy każdy z tych podrozdziałów jest zmiana. Jesteśmy 

świadkami i uczestnikami płynnej nowoczesności, zgodnie z twierdzeniem Zygmunta 

Baumana.  

Pierwotnym celem tego rozdziału było w szczególności ukazanie nieodwracalności 

zmian i konieczności zaprzyjaźnienia się z nowymi technologiami w kontekście nauczania 

języka polskiego jako obcego, a ponadto analiza przyczyn unikania korzystania z mediów na 

zajęciach i prezentacja bogatego wachlarza możliwości, jakie media dają na zajęciach 

językowych. Z powodu pandemii Covid-19, która zmieniła bardzo dużo w naszych 

dotychczasowych działaniach, zwłaszcza w sposobie nauczania – edukacja przeszła w tryb 

zdalny, zanikła potrzeba przekonywania edukatorów i edukujących się o korzyściach 

płynących z wykorzystania nowych technologii w nauczaniu, pojawiła się świadomość tego, 

że teraz technologie staną się nieodłączną częścią naszego życia, w tym procesu edukacji. Ale 

ta sytuacja stawia przed – nauczycielami – nowe wyzwania: odnaleźć się w ogromie dostępnych 

możliwości, znaleźć narzędzia, które usprawnią proces edukacji, zamiast go utrudniać, wybrać 

takie, które będą łatwe w obsłudze dla nas i naszych studentów, i będą przynosić korzyści. W 

następnym rozdziale przedstawię bogaty wybór programów i aplikacji mobilnych, a także 

sposoby ich wykorzystania na zajęciach z języka polskiego jako obcego. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

NARZĘDZIA ONLINE NA LEKCJI Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO 

OBCEGO 

 

 Niniejszy rozdział poświęcony jest narzędziom multimedialnym, które coraz śmielej 

wykorzystywane są w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Nowoczesne pomoce 

dydaktyczne można podzielić na aplikacje mobilne, strony internetowe, a także różnego 

rodzaju platformy przeznaczone do nauki języka polskiego. Ponadto wśród narzędzi 

multimedialnych należy wyróżnić również takie, które są wykorzystywane bezpośrednio na 

lekcji (nauczyciel tworzy zadania na platformie). Projektowane za pomocą wybranego 

programu ćwiczenia mogą być także formą zadania domowego. Ten rodzaj platformy 

przeznaczony jest zatem głównie dla nauczycieli, którzy za jego pomocą mogą zarówno 

przygotowywać rozmaite ćwiczenia, jak i skorzystać z gotowych materiałów w celu 
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uatrakcyjnienia zajęć. Możliwości niektórych platform pozwalają też uczącym się na 

podejmowanie indywidualnej pracy poza kursem językowym.  

Na podstawie licznych obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli języka 

polskiego jako obcego, pracujących zarówno w Polsce, jak i za granicą, stawiam tezę, że jest 

bardzo mało narzędzi online pozwalających prowadzić zajęcia, a jeśli już takie są, dostęp do 

nich jest płatny. Słabe wykorzystanie różnorodnych platform czy stron do nauki języka 

polskiego być może ma związek z niewiedzą uczących i uczących się na temat istnienia tego 

typu narzędzi, brakiem popularności, zbyt małym rozpowszechnieniem. W dalszej części tego 

rozdziału zostaną przedstawione pomoce, które mogą być przydatnym, niekiedy inspirującym, 

materiałem wspomagającym nauczanie języka polskiego jako obcego zarówno dla lektorów, 

jak i uczących się. 

 

2.1. Aplikacje mobilne  

Aplikacja mobilna to program użytkowy zaprojektowany na urządzenie przenośne 

stanowiący nową formę wiedzy „mobilnej” albo „przenośnej”, która wcześniej była 

dystrybuowana tylko za pośrednictwem książek czy podręczników. Obecnie aplikacje są 

wykorzystywane w każdej dziedzinie ludzkiego życia, nawet tam, gdzie na pierwszy rzut oka 

wydają się nieprzydatne. Twórcy tego rodzaju programów działają dwukierunkowo: 

odpowiadają na potrzeby społeczeństwa, ale jednocześnie takie potrzeby stwarzają, czasem 

nawet sztucznie. Aplikacje w parze ze smartfonem umożliwiają kontrolowanie świata o 

dowolnej porze, niezależnie od miejsca, w którym znajdują się użytkownicy, są więc 

odpowiedzią na odwieczne ludzkie pragnienia dostępności i niezależności. Można dzięki nim 

robić niemal wszystko, znajdując się gdziekolwiek – niekoniecznie, jak wcześniej, w biurze 

czy w domu, przed ekranem komputera. Taki stan rzeczy można określić jako „ubywanie 

miejsc bezużytecznych” (zmniejsza się ilość miejsc na planecie, gdzie człowiek nie ma dostępu 

do internetu i gdzie nie może użyć laptopa czy smartfona) (Orzeł 2017). Ułatwiające codzienne 

czynności aplikacje mobilne są wykorzystywane także w dziedzinie edukacji. Istnieją już 

programy do nauki wszystkich przedmiotów szkolnych, a także prawie każdego języka obcego. 

Tu warto zaznaczyć, że są dostępne na rynku aplikacje stricte do nauki pewnego języka, jak 

np. Practise English Grammar31 (aplikacja do nauki języka angielskiego po angielsku, bez 

 
31 https://apps.apple.com/us/app/practice-english-grammar/id490759167 [dostęp:10.06.2021]. 
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użycia języka medium32), ale tego rodzaju narzędzia są najczęściej tworzone dla najbardziej 

popularnych na świecie języków – angielskiego, chińskiego czy hiszpańskiego. Obecnie 

użytkownicy urządzeń mobilnych mają dostęp do aplikacji „wielojęzycznych”, czyli 

pozwalających nie tylko na wybór języka, którego chce się uczyć, lecz także języka medium, 

czyli tego, który już znamy, dzięki któremu rozpoczęcie nauki jest w ogóle możliwe. 

Najczęściej za pośrednictwem tego rodzaju programów można uczyć się języka polskiego.  

Podczas pisania pracy przeprowadziłam ankietę dotyczącą użycia języka medium 

podczas korzystania z aplikacji mobilnych wspomagających naukę języka obcego wśród 49 

polskich i zagranicznych studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ankietowani byli 

osobami w wieku od 18 do 51 lat pochodzącymi z całego świata – z Etiopii, Indonezji, Rosji, 

Ukrainy, Turcji, Nigerii, Meksyku, Niemiec, Polski, Tunezji, Indii, Jemenu i odpowiednio 

mówiącymi po amharsku, indonezyjsku, rosyjsku, ukraińsku, turecku, angielsku, hiszpańsku, 

niemiecku, polsku, arabsku, gudżaracku i w języku hindi. Wśród nich było wiele osób 

dwujęzycznych, np. studenci z Ukrainy, którzy najczęściej w tym samym stopniu posługują się 

językiem ukraińskim i rosyjskim albo studenci z Afryki, dla których ojczystym oprócz 

angielskiego jest język ich narodowości (ludności, regionu). Na pytanie: Jaki język aplikacji 

(instrukcji, objaśnień) wybierasz (gdy aplikacja posiada Twój język ojczysty)? 60% 

ankietowanych osób odpowiedziało, że jest to inny język i tylko 40% wytypowało język 

ojczysty. Wybierając inny język niż ojczysty, studenci wybrali: polski (15 osób), angielski (15 

osób), rosyjski (4 osoby), ukraiński (1 osoba) i chorwacki (1 osoba). Ankietowani uzasadnili 

swój wybór języka polskiego tym, że uczą się tego języka, mieszkają w Polsce i uważają, że 

korzystanie z języka polskiego w życiu codziennym i pozalekcyjnym sprzyja skuteczniejszej i 

szybszej nauce. Studenci, którzy wybrali język angielski, napisali, że posługują się nim 

swobodnie, uważają go za swój drugi język, za język instrukcji i współczesnego internetu, 

wielu z nich zdobywało edukację w języku angielskim, z tego powodu też uważają angielski 

za język edukacji. Takie wypowiedzi świadczą o tym, że studenci chcą się uczyć języka obcego, 

sami stawiają sobie wyzwania, czytając instrukcje w języku, którego dopiero się uczą, a także 

o tym, że użycie języka angielskiego jest powszechne wśród osób zdobywających edukację i 

nie wywołuje sprzeciwu ani niechęci, oraz że większość studentów (60%) wcale nie potrzebuje 

języka ojczystego do obsługi aplikacji. Na pytanie: Jaki język aplikacji (instrukcji, objaśnień) 

 
32 Albo języka-pośrednika. Jest to język przy pomocy którego wprowadza się język nauczany. Najczęściej jako 

język medium występuje język ojczysty lektora i uczącego się, jeżeli jest to ten sam język. Najbardziej 

rozpowszechnionym językiem medium jest język angielski, jako najpraktyczniejszy w użyciu, ale też często 

występują chiński albo rosyjski. 
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wybierasz (aplikacja nie posiada Twojego języka ojczystego)? 21 osób odpowiedziało, że 

polski, 12 osób – angielski, 2 osoby – rosyjski i 2 osoby, że ma to być język, którego chcą się 

nauczyć (w naszym przypadku polski). Z takich odpowiedzi wynika, że większości studentów 

nie jest potrzebny język medium i że wolą uczyć się, czytać i próbować rozumieć polecenia w 

języku, który nabywają. Równie istotna jest informacja, że żadna z ankietowanych osób nie 

zrezygnowałaby z wykorzystania aplikacji z powodu braku języka ojczystego jako języka 

instrukcji i objaśnień. 

Wśród dostępnych na rynku aplikacji można wyróżnić takie z podziałem na poziomy, 

a zatem uczący się za ich pomocą wykonuje pojawiające się na ekranie polecenia, np. 

Duolingo33, Busuu, i te, za sprawą których nauczyciel albo uczący się oprócz zawartego 

materiału może też dodawać swój zestaw słów czy zwrotów i w pełni z niego korzystać, np. 

Memrise34, Quizlet35. 

 

 2.1.1. Aplikacje mobilne do nauki słownictwa 

Busuu to aplikacja do nauki języków obcych, wśród których znalazł się także język 

polski. W aplikacji proponowane są 2 kursy do nauki polszczyzny – „Kompletny polski” i 

„Polski w podróży”. Pierwszy kurs obejmuje 4 poziomy – początkujący A1, początkujący A2, 

średnio zaawansowany B1 i średnio zaawansowany B2. Każdy z poziomów zawiera 

tematycznie podzielone lekcje. 

Każda lekcja składa się z części zawierającej słownicto (fiszki ze słowami), dialogi 

(służące nauczaniu wyrazów w odpowiednim kontekście), a także testu, konwersacji (ćwiczeń, 

na które można udzielić ustnej lub pisemnej odpowiedzi, a następnie otrzymać poprawki od 

rodzimych użytkowników języka) i wreszcie opcji „Zapamiętaj” (umożliwiającej powtórzenie 

nowych słów). Test, konwersacja i „Zapamiętaj” są dostępne tylko w wersji płatnej aplikacji, 

podobnie jak zagadnienia stricte gramatyczne. 

Ćwicząc nowe słowa przy użyciu pierwszej części („Słownictwo”), użytkownik ma do 

czynienia ze standardowym systemem, który jest wykorzystywany w większości aplikacji do 

nauki języków. Najpierw zostaje podane słowo albo wyrażenie z ilustrującym je obrazkiem i 

wymową po polsku, tłumaczenie na język ojczysty albo angielski i przykład użycia słowa w 

kontekście, czyli zdanie po polsku z tłumaczeniem i wymową. Po zapoznaniu użytkownika z 

nowym słownictwem program oferuje kilka typów ćwiczeń. Pierwszy to wskazanie 

 
33 https://pl.duolingo.com [dostęp:10.06.2021] 
34 https://www.memrise.com [dostęp:10.06.2021] 
35 https://quizlet.com/pl [dostęp:10.06.2021] 
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prawdziwości lub fałszywości stwierdzeń (prawda/fałsz) – np. czy słowo „wysoki” znaczy 

„tall”? Drugi typ ćwiczeń to rozumienie ze słuchu i wybór odpowiedniego podpisanego obrazka 

albo napisanego wyrazu, czy wreszcie wybór właściwego wyrazu brakującego w zdaniu. Ten 

rodzaj zadań jest zwykle wspomagany wizualnie – obrazkami. Kolejny typ zadań to dobieranie 

par – wyrazów polskich i odpowiedników w języku ojczystym (lub niekoniecznie ojczystym, 

ale wybranym przez użytkownika). Inny rodzaj ćwiczeń to dostosowanie odpowiedniego 

wyrazu do zdania z uwzględnieniem tego, co jest na obrazku albo dopasowywanie brakującego 

wyrazu do zdania z uwzględnieniem wskazanej fotografii. W innym zadaniu z tej serii podana 

jest krótka definicja słowa w języku ojczystym (wybranym przez uczącego się), a zadanie 

użytkownika polega na wybraniu spośród kilku wyrazów tego, który odpowiada podanej 

definicji.  

Po zakończeniu lekcji pojawia się tabelka z liczbą słów, których użytkownik się 

nauczył, wraz z wykresem postępów w kursie i w ramach wybranego poziomu, zaznaczona jest 

także dzienna aktywność posiadacza konta. Aplikacja jest użytecznym narzędziem dla osób 

rozpoczynających naukę języka, daje możliwość zapoznania się z nowymi słowami i ich 

kontekstowym użyciem – w zdaniach i wypowiedziach. Aplikacja Busuu w wersji bezpłatnej 

może być wykorzystywana jako dodatkowa technika poznawania języka i utrwalania 

podstawowego słownictwa, z którym studenci najczęściej zaznajamiają się na zajęciach, ale nie 

mają wystarczająco dużo czasu, żeby nową leksykę utrwalić. Aplikacja wysyła przypomnienia 

e-mailem osobom, które kilka dni nie korzystały z programu, tym sposobem motywując do 

regularnej nauki i ciągłego powtarzania słownictwa. 
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Na zdjęciu jest przedstawiona aplikacja Busuu. Tak wygląda powitalna/początkowa strona kursu 

„Kompletny polski”. Kurs jest przyznaczony dla uczących się na poziomie początkującym. Także są 

przedstawione postępy uczącego się i zakres tematyczny każdej z lekcji. 

 

Duolingo to aplikacja do nauki języków, która również umożliwia naukę polskiego. Jak 

w każdym tego typu narzędziu, użytkownik wybiera zarówno dogodny dla siebie język, w 

którym będzie otrzymywać wskazówki i tłumaczenia, jak i język, którego chce się nauczyć. Po 

wstępnych ustaleniach uczący się wybiera jedną z opcji – naukę od podstaw lub kontynuację 

nauki. Przy wyborze drugiego wariantu użytkownik musi wypełnić test poziomujący.  

Poziom początkujący polega na wyborze prawidłowo podpisanego obrazka spośród 

kilku opcji proponowanych przez program. Cechą odróżniającą Duolingo od innych aplikacji 

jest brak prezentacji nowego słownictwa. Tu nauka rozpoczyna się od ćwiczeń. Kliknięcie na 

obrazek umożliwia usłyszenie nazwy przedstawionego na nim obiektu. Dodatkowo każdy z 

obrazków jest podpisany, co pozwala użytkownikowi na rozpoczęcie nauki czytania. Następne 

zadanie, które pojawia się na ekranie naprzemiennie z już omówionym, to tłumaczenie 

wyrazów. Wyraz zostaje podany w formie pisemnej i dźwiękowej po polsku, a zadaniem 

uczącego się jest wybranie odpowiedniego tłumaczenia z zestawu umieszczonego na dole 

ekranu. Po krótkim przećwiczeniu czterech rzeczowników pojawiają się zdania zawierające 

nowo poznane słowa, a zadaniem uczącego się jest ich przetłumaczenie na wcześniej wybrany 

język nauki w aplikacji, może to być język ojczysty albo język medium. Po kliknięciu na 

polskie słowa w zdaniu pojawia się ramka z odpowiednikami w języku wybranym przez 

użytkownika. Tłumaczenie odbywa się za pomocą ułożenia w odpowiedniej kolejności słów 

znajdujących się u dołu strony. Następne ćwiczenie polega na wybraniu odpowiednika słowa 

zapisanego w języku ojczystym uczącego się spośród trzech polskich propozycji. 

Podczas logowania zostaje uruchomiona opcja pozwalająca na ustalenie czasu, jaki 

użytkownik poświęca na naukę języka w ciągu dnia. Kurs jest podzielony na pięć poziomów. 

Nie można rozpocząć kolejnego, nie skończywszy poprzedniego. Poziom zero składa się z 

pięciu lekcji. Druga lekcja zaczyna się od tłumaczenia zdań z polskiego na język medium, 

oczywiście przy pomocy słów podanych na dole strony. Warto zwrócić uwagę, że w kolejnych 

zdaniach pojawiają się nowe czasowniki, np. być i jeść w formach osobowych, mimo że te 

czasowniki i ich formy osobowe nie zostały wcześniej zaprezentowane uczącym się. Na 

podstawie form czasownikowych podanych w zdaniach w ćwiczeniu tłumaczeniowym, w 

następnym zadaniu uczący się zostają poproszeni o wybranie poprawnej formy czasownika (na 

tym etapie w liczbie pojedynczej). Zadania opierają się na wyciąganiu informacji z podanych 
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zdań. Brakuje prezentacji słownictwa i form gramatycznych, co przywodzi na myśl metodę 

odwróconej klasy zastosowanej w aplikacji mobilnej. W każdej następnej lekcji pojawiają się 

nowe słowa, które są dodawane do słów już znanych z poprzednich zajęć.  

Po każdym bezbłędnie wypełnionym zestawie zadań uczący się dostaje dodatkowe 

punkty. Aplikacja motywuje użytkowników do regularnej nauki poprzez szeroko rozwiniętą 

funkcję nagradzania. Systematyczna praca zostaje więc doceniona, co zostaje odnotowane za 

sprawą przyznawanych punktów. Dodatkowo za każdym razem, gdy użytkownik zrobi postępy 

w nauce, może wybrać nowe ubranie dla Pana Sowy – głównego bohatera aplikacji, który ma 

za zadanie wspierać uczącego się. Aplikacja nie służy do samodzielnej nauki języka, może być 

za to doskonałym narzędziem wspomagającym, bo daje możliwość powtarzania i uczenia się 

słownictwa, a także ćwiczenia budowania podstawowych zdań i komunikatów. Aplikacja jest 

kolorowa i łatwa w obsłudze, może być dopełnieniem zajęć grupowych. Materiał jest 

podzielony tematycznie, osobno są lekcje gramatyczne i leksykalne.  

Utalk 36  to aplikacja, po której uruchomieniu uczeń wybiera język, a na ekranie 

pojawiają się podstawowe informacje na jego temat – to, ile osób na świecie się nim posługuje, 

gdzie jest używany, do jakiej rodziny języków należy, oraz ciekawostki. Na początku, w 

ramach zachęty, zostają ukazane podstawowe zwroty po polsku. Kurs języka polskiego w 

aplikacji Utalk zaczyna się od zestawu „Free Starter Words”, który składa się z sześciu 

podrozdziałów: pierwszy to zapoznanie się z 15 podstawowymi słowami za pomocą fiszek; 

drugi podrozdział, zatytułowany „Łatwa gra”, polega na dopasowaniu słowa (napisanego i 

wymawianego) do obrazka; trzeci to „Trudna gra”, który polega na dopasowaniu 

wymawianego słowa do odpowiedniego obrazka (liczba obrazków ciągle rośnie); czwarty 

podrozdział to „Gra na zapamiętywanie” – wymawiane słowo i ukazujące się obrazki po chwili 

zostają odwrócone i uczący się musi dopasować wypowiedziane słowo do obrazka; piąty 

podrozdział to „Ćwiczenie wymowy” – uczący się wymawia słowo, które znajduje się pod 

obrazkiem i porównuje je ze słowem wymawianym przez lektora; szósty podrozdział to 

„Wymowa” – uczący się wymawia to, co widzi na obrazku, jego głos zostaje zapisany, a potem 

sam dopasowuje obrazki do wymawianych przez wcześniej przez siebie słów. Wykonując 

ćwiczenia z pierwszego zestawu, uczący się zdobywa punkty. Może wymienić je na kolejny 

zestaw słów. Ćwiczenia towarzyszące nowemu zestawowi słów powtarzają się. W zbiorze 

znajduje się około 60 słów podzielonych tematycznie. Aplikacja Utalk jest bardzo przydatna 

przy utrwalaniu nowego słownictwa, służy również jako dodatkowe narzędzie pracy, 

 
36 https://utalk.com [dostęp:10.06.2021]. 
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poszerzając zasób leksykalny użytkownika. Aplikacja kładzie także duży nacisk na ćwiczenie 

wymowy i rozumienia ze słuchu, ale brakuje w niej ćwiczeń rozwijających kompetencję 

pisania. Uczący się może obserwować swój codzienny progres. Aplikacja nie posiada bogatego 

systemu nagród,  wyświetlana jest jedynie liczba zapamiętywanych słów. 

 

Na zdjęciach przedstawiona aplikacja Utalk – tematy pierwszych pięciu lekcji, pasek postępu, a także 

ćwiczenie „Dopasuj słowo do obrazka”. 

 

LinGo 37  to aplikacja, która w bezpłatnej wersji udostępnia tylko pierwszą lekcję, 

obejmującą 4 minilekcje: „Owoce i warzywa”, „Odzież”, „Meble”, „Edukację”. Każdy zestaw 

zawiera 2 tryby: standardowy i do zapamiętywania. Pierwszy tryb jest podzielony na fiszki 

(otwarte i zamknięte), ćwiczenia (prawda/fałsz, wielokrotny wybór, pisanie, rozumienie ze 

słuchu) i test. Tryb do zapamiętywania zawiera kilka modułów, które kończą się testem. Istnieje 

możliwość rywalizacji z innymi osobami uczącymi się języka polskiego. Aplikacja wyszukuje 

osoby uczące się w tym samym czasie, na tym samym poziomie i pozwala na łączenie się w 

pary, które w tym samym momencie wykonują zadania na czas. Lekcje zawierają tylko 

pojedyncze wyrazy, brakuje więc nauki budowania zdań i odpowiednich przykładów użycia 

słów w kontekście. Aplikacja wyświetla listę uczących się języka polskiego wraz z i ich 

postępami w nauce wyliczaną każdego dnia, co umożliwia użytkownikom śledzenie i 

 
37 https://www.lingo-play.com [dostęp:10.06.2021]. 
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porównywanie własnych rezultatów z rezultatami innych osób. Uczący się widzi, ile słów 

przysposobił, w ile gier zagrał, ile testów wypełnił, ile lekcji wykonał, jaki jest jego postęp 

liczony w procentach. 

 

Na zdjęciu przedstawiona jest aplikacja LinGo – pierwsza darmowa lekcja, pasek postępu, podzielony 

na rubryki: „Już umiem”, „Muszę powtórzyć” i „Nieoznaczone”, a także funkcje:„Postęp”, „Gra”, 

„Lekcje”, „Certyfikat”, „Zawody”, „Radio”, „TV”, „Mój profil” i „Zaproś znajomych”. 

 

Polski albo Nemo Polish 38  to aplikacja, która opiera się głównie na ćwiczeniach 

leksykalnych podzielonych na tematy takie, jak „Jedzenie”, „Odzież”, „Podróże” i wiele 

innych. Program jest rozbudowany tematycznie, zawiera około 30-40 zestawów, jednak tylko 

10 z nich jest dostępnych w wersji bezpłatnej. Na ekranie pojawia się słowo w języku 

angielskim, za nim jego odpowiednik w wersji polskiej (napisany i wypowiedziany przez 

lektora). Aplikacja posiada funkcję zapisywania przez studenta nagrań własnej wymowy i 

porównywania jej z wymową lektora przedstawioną w programie. Uczący się ma również 

możliwość dodawania wybranych słów do ulubionych i posiadania do nich szybszego i 

łatwiejszego dostępu. Aplikacja zawiera „Słownik wyrazów najbardziej rozpowszechnionych”. 

Warto namienić, że przy rzeczownikach przedstawionych w słowniku zaznaczony jest ich 

rodzaj. Student może kontrolować swój postęp w nauce: ile słów nauczył się danego dnia, ile 

 
38 https://www.nemoapps.com/phrasebooks/polish [dostęp:10.06.2021]. 
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jeszcze mu zostało, ile czasu poświęcił na naukę za pomocą aplikacji. Największym minusem 

jest jednak brak kontekstu – student przyswaja słownictwo, ale nie uczy się, w jaki sposób go 

używać, w jakich konstrukcjach gramatycznych. Aplikacja ta może być wykorzystywana przed 

lekcją w celu zapoznania się z nowymi wyrazami albo po lekcji w celu przećwiczenia i 

utrwalenia słów poznanych na zajęciach. Pomaga również w samodzielnej nauce słownictwa. 

 

Na zdjęciu przedstawiona jest aplikacja Nemo i przykład prezentacji nowego słownictwa: wyraz po 

polsku i jego odpowiednik po angielsku. 

 

Polish Phrase Pack – jak wskazyje nazwa aplikacji, nie ma w niej osobnych słów, są 

tylko całe zwroty podane w języku polskim i angielskim czytane po angielsku. Można 

podstawiać różne słowa pojawiające się w zdaniach, np. w pytaniu: „Czy jutro będzie słońce?” 

program umożliwia zamienienie słowa „słońce” na „deszcz” lub „śnieg”. Istnieje także opcja 

dodawania trudnych wyrazów do teczki „Ulubione”, żeby mieć do nich szybszy dostęp. 

Aplikacja zawiera 7 bloków: „Ludzie”, „Podróże”, „Jedzenie i napoje”, „Czas i liczebniki”, 

„Zwiedzanie i sklepy”, „Emergency”, „Własne wyrazy” (dzięki tej opcji uczący się może 

stworzyć swój własny słownik). Zaletą programu jest opcja „quiz”, w którym użytkownik ma 

za zadanie wybrać tłumaczenie polskiej frazy lub zwrotu spośród 4 angielskich zdań. Aplikacja 

nadaje się dla studentów, którzy opanowali umiejętność układania zdań i zadawania 

pytań.Może posłużyć jako narzędzie wspomagające pracę studenta w domu. Istnieje kilka 

możliwości użycia aplikacji w ramach zadania domowego: poszerzenie każdego z zestawów 

słów przedstawionych w aplikacji o nowe słowa; stworzenie i nagranie dialogu albo tekstu przy 
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użyciu określonego zestawu słów; wylosowanie nazwy jednego z zestawów poprzednio 

przygotowanych przez lektora i ułożenie listy słów i wyrazów na przykładzie zestawów z 

aplikacji. 

Aplikacja PO Phrasi zawiera 15 kategorii, które składają się z około 500 wyrazów w 

języku polskim i angielskim. Aplikacja pozwala na odsłuchiwanie nagrań słów i fraz w języku 

polskim. Najciekawsze w tej aplikacji są ilustracje obrazujące pojawiające się wyrazy. Ich 

nietuzinkowy wygląd ma związek ze stylem, do którego nawiązują. Wykorzystany tu street art 

wydaje się doskonale przemawiać do współczesnej młodzieży, co może pomóc w 

zapamiętywaniu nowych wyrazów. W formie zadania domowego użytkownicy programu mogą 

stworzyć swoją galerię obrazków z wyrazami albo dialogami. 

Mondly39 jest podzielona na 17 stacji tematycznych, każda z nich obejmuje 6 lekcji, 

dialog oraz test. Poszczególne etapy zawierają mniej więcej 100 słów i odpowiednie frazy, z 

których da się ułożyć zdania. Bezpłatnie można wykonać zadania tylko z jednego etapu. W 

każdej lekcji znajdują się słowa z obrazkami, podane są również zadania, np. lektor mówi wyraz 

po polsku, a student musi ten wyraz zapisać na podstawie tego, co usłyszał. Inne ćwiczenie 

wymaga od uczącego się ułożenia zdania z podanych słów. Zadaniem studenta jest także 

poprawne wymówienie prezentowanych słów czy zdań. Po każdej lekcji lektor powtarza 

wszystkie wyrazy. To jedyna aplikacja do nauki słownictwa, w której można wybrać poziom 

nauki. Jest też najbardziej różnorodna, jeżeli chodzi o proponowane ćwiczenia. 

 

 

 
39 https://pl.mondly.com [dostęp:10.06.2021]. 
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Aplikacja Phrasebook (albo Polish Polskie Phrases) umożliwia użytkownikom naukę 

praktycznych polskich zwrotów i zdań. Składający się z 24 zestawów program obejmuje nie 

tylko podstawową tematykę dotyczącą jedzenia czy liczenia, lecz także zagadnienia związane 

z domem, pieniędzmi, uczuciami, szeroko pojętymi relacjami czy zdrowiem. W trakcie nauki 

pojawiające się zdanie można oznaczyć gwiazdką, co pozwala na zapisanie go w pamięci 

programu. Aplikację można porównać do elektronicznych rozmówek dwujęzycznych. 

Wymaga ona jednak od uczącego się większego zaangażowania i pomocy lektora, ponieważ 

nie zawsze wiadomo, w jakim kontekście używane jest określone sformułowanie albo jak 

dokończyć pojawiającą się frazę, np. Czy pociąg zatrzymuje się przy…? Aplikacja Phrasebook 

nie nadaje się więc do samodzielnej nauki języka polskiego. Sprawdzi się za to w roli narzędzia 

wspomagającego pracę lektora podczas lekcji, na których można omówić przedstawione 

zdania, ułożyć z nimi dialogi, poćwiczyć wymowę. 

 

Na zdjęciu przedstawiona jest aplikacja Phrasebook i frazy, które są zawarte w bloku „Poruszanie się po 

mieście”. Frazy są podane w języku polskim i angielskim, każdą z fraz można oznaczyć gwiazdką i dodać 

do „Ulubionych”. 
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Drops 40  służy do nauki słownictwa obejmującego tematy z zakresu: „Jedzenie”, 

„Pytanie o drogę”, „Podstawy”, „Przyroda i zwierzęta”, „Ludzie i zdrowie”, „Podróże i środki 

transportu”, „Dom i ogród”, „Miasto i sklepy”, „Biznes i technologie”, „Moda i ubrania”, 

„Zabawa i rekreacja”, „Nauka”, „Sport”, „Socjologia i polityka”. Każde zagadnienie zawiera 

kilka (od 5 do 15) zestawów słów podzielonych na bardziej szczegółowe pakiety, jednak tylko 

pierwszy z nich w każdym z tematów jest bezpłatny. Aplikacja Drops ma bogaty zakres 

tematyczny przedstawionego słownictwa, co odróżnia ją od innych dostępnych na rynku. 

Najpierw uczący się poznaje nowy materiał – na ekranie pokazywane jest zagadnienie (obrazek, 

słowo po polsku i głos lektora wymawiający dane słowo). Następnie pojawiają się dwa obrazki, 

a pośrodku ekranu słowo, które trzeba przeciągnąć do odpowiedniej ilustracji. Stopniowo 

liczba obrazków zwiększa się, by w końcu na ekranie mogły pojawić się cztery obrazki do 

wyboru i słowo pośrodku. Dalej użytkownik 

widzi podpisaną fotografię i jego zadaniem jest 

wskazanie, czy podpis pasuje do przedstawionego 

obiektu. Następnie wyświetlany jest obrazek bez 

podpisu, a pod nim rozsypanka z liter, z których 

trzeba ułożyć słowo opisujące obrazek. Po każdej 

odpowiedzi program wymawia wyraz, którego 

uczy się użytkownik. Za darmo z aplikacji można 

korzystać przez 5 minut co 10 godzin. Program ma 

atrakcyjny i czytelny interface. Nie daje 

możliwości wyboru języka pośredniego, 

przygotowany jest w całości w języku polskim. 

Można śledzić w nim postęp i statystyki: ilu słów 

nauczył się użytkownik, ile jeszcze pozostało 

wyrazów w zestawie, ile dni w tygodniu uczący się 

poświęca na naukę języka. Atutem aplikacji jest 

jej krótki czas działania, dzięki któremu użytkownik nie ma szansy się nią znudzić. Dodatkowy 

walor stanowi opcja informująca uczącego się o możliwości kontynuowania nauki po upływie 

10 godzin. Program doskonale nadaje się dla osób uczących się samodzielnie albo 

rozpoczynających naukę języka polskiego. 

 
40 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.languagedrops.drops.international&hl=pl&gl=US 

[dostęp:10.06.2021]. 
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Na zdjęciu przedstawiona jest aplikacja Drops i jedno z ćwiczeń – uczący się ma zdecydować, który z 

obrazków przedstawia „zupę”, a następnie przeciągnąć słowo do odpowiedniego obrazka. 

 

Fabulo Polish41 to aplikacja do nauki polskiego słownictwa, która składa się z 36 części 

tematycznych. Każda z nich zaczyna się od nauki słów. Użytkownikowi podawane jest słowo 

po angielsku i po polsku z obrazkiem i dźwiękiem, następnie jego zadanie polega na wyborze 

spośród czterech polskich słów jednego odpowiadającego podanemu angielskiemu słowu i 

wyświetlonemu obrazkowi. Po podaniu poprawnej odpowiedzi uczący się słyszy słowo po 

polsku. Po nauce i powtórzeniu słów pojawiają się frazy i zdania, w których brakuje wyrazów. 

Zdanie jest zapisane po polsku i po angielsku, a słowa, które należy wstawić w luki – tylko po 

polsku. Warto zwrócić uwagę na to, że brakujące wyrazy nie zawsze są podane w tej samej 

formie, z którą przed chwilą studenci się zapoznali, co może wywoływać frustrację.  W 

kolejnym ćwiczeniu na ekranie pojawia się zdanie po angielsku z luką i słowa po polsku do jej 

zapełnienia. 

 
41 https://apps.apple.com/pl/app/learn-polish-fabulo/id785524432?l=pl [dostęp:10.06.2021]. 
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Na zdjęciu przedstawiona jest aplikacja FunEasyLearn Polish. 

 

FunEasyLearn Polish42 składa się z 15 zestawów tematycznych, każdy z nich zawiera 

określoną liczbę podtematów. Przykładowo zestaw „Zdrowie” obejmuje: „Choroby”, „U 

lekarza”, „W szpitalu”, „U dentysty”, „Optyk”, „Medycyna niekonwencjonalna”, „Urazy”, 

„Pogotowie ratunkowe”. Po wybraniu odpowiedniego tematu, użytkownik decyduje się na 

określony rodzaj aktywności, np. „Słownik” (prezentacja słów z obrazkiem, dźwiękiem i 

tłumaczeniem), „Wybierz słowo” (uczący się wybiera z dwóch słów to, które nazywa obiekt 

przedstawiony na obrazku), „Znajdź słowo” (uczący się wskazuje spośród czterech słów w 

swoim języku tłumaczenie słowa podanego po polsku), „Połącz słowa” (podane są słowa w 

dwóch kolumnach – po polsku i w języku ojczystym uczącego się – które należy połączyć), 

„Posłuchaj i wybierz” (uczący się słyszy słowo i wybiera obrazek podpisany odpowiednikiem 

w jego języku), „Napisz słowo” (uczący się widzi obrazek i słowo w swoim języku i ma za 

zadanie napisać polski odpowiednik tego słowa na podstawie podanych liter, których dla 

utrudnienia jest więcej niż potrzeba), „Posłuchaj i napisz” (uczący widzi cztery podpisane w 

swoim języku obrazki, słyszy słowo po polsku i ma za zadanie wybrać odpowiedni obrazek). 

Program oferuje trzy poziomy: początkujący, średni i zaawansowany, jednak tylko początkowy 

 
42 https://www.funeasylearn.com/learn-polish [dostęp:10.06.2021]. 
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poziom i pierwsze tysiąc słów są za darmo. Aplikacja pomaga w ćwiczeniu rozumienia 

wyrazów ze słuchu i nauce ich poprawnego zapisu, a także sprzyja zapamiętywaniu 

poznawanych wyrazów. Bardzo dobrze sprawdza się na początku nauki języka, kiedy uczący 

się poznaje nowe słownictwo. Użytkownik może śledzić swoje postępy w zakładce 

„Osiągnięcia”. Aplikacja jest atrakcyjna pod względem wizualnym, ma czytelny interface.  

  

Na zdjęciu aplikacja Karty do nauki i tematyczne zestawy słów. 

 

Karty do nauki43 – to aplikacja do nauki słownictwa, która składa się z 30 tematycznych 

zestawów, takich jak: „Kolory”, „Dzikie zwierzęta”, „Muzyka”, „Zwierzęta domowe”, 

„Owoce”, „Zwierzęta leśne”, „Cyfry od 0 do 10”, „Czynności”, „Sport”, „Szkoła”, „Cyfry od 

11 do 20”, „Cyfry 10, 100, 1000”, „Warzywa”, „Zawód”, „Środki transportu”, „Szpital”, 

„Obuwie”, „Narzędzia”, „Ludzie i stroje”, „Narciarstwo”, „Owoce 2", „Warzywa 2”, 

„Kwiaty”, „Zwierzęta”, „Rośliny (kwiaty łąkowe)”, „Drzewa i krzewy (kwiaty)”, „Drzewa i 

krzewy (liście)”, „Samochody/marki”, „Morze”. Pierwszych 6 zestawów jest bezpłatnych. 

Każdy z nich zawiera 4 tryby ćwiczeń: dopasowywanie słowa do dźwięku, wypowiadanie 

słowa przedstawionego na obrazku przy użyciu mikrofonu (prosta forma ćwiczeń na wymowę), 

szukanie dwóch identycznych obrazków, które można nazwać ćwiczeniem powtórkowym 

(odwracając każdy obrazek, słyszymy dźwiękowy odpowiednik przedstawionego słowa). 

 
43 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmqsoftware.game.childrencards.full&hl=pl&gl=US 

[dostęp:10.06.2021] 
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Aplikacja pozwala na sprawdzenie swoich postępów w zakładce „Wyniki”, gdzie wyświetla 

się także informacja, ile czasu zajęło odpowiadanie na pytania, ile było poprawnych i 

niepoprawnych odpowiedzi, kiedy ostatni raz użytkownik uczył się słów. Aplikacja została 

stworzona z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym, o czym świadczy kolorowy i 

czytelny wygląd programu, a także zrozumiała wymowa prezentowanych leksemów. Chociaż 

aplikacja w znacznym stopniu skierowana jest do najmłodszych użytkowników, swoją 

atrakcyjną formą i bogatą bazą słownictwa zwraca uwagę osób dorosłych uczących się języka 

polskiego. Często bowiem takie zakresy tematyczne, jak zwierzęta, przyroda, rośliny są 

pomijane w tradycyjnych podręcznikach do nauki języka polskiego dla osób dorosłych, a także 

w przeznaczonych dla nich aplikacjach. Program nadaje się do nauki na początkowym 

poziomie albo w celu rozszerzenia podstawowego słownictwa. 

 

 

Na zdjęciu aplikacja Loecsen i wyraz w języku angielskim z odpowiednikiem po polsku. 

 

Loecsen 44  oferuje naukę wyrazów w aż czterdziestu językach, również w języku 

polskim. Aplikacja zawiera siedemnaście zestawów zatytułowanych: „Słownictwo 

podstawowe”, „Rozmowa”, „Szukamy kogoś”, „Określanie czasu”, „Pożegnanie”, „Bar”, 

„Restauracja”, „Taxi”, „Transport”, „Hotel”, „Plaża”, „Rodzina”, „Uczucia”, „Nauka”, 

„Kolory”, „Liczby”, „W razie problemów”. Każdy z zestawów zawiera około dwudziestu 

wyrazów, które można odsłuchać i przeczytać zarówno po polsku, jak i w drugim wybranym 

przez uczącego się języku. Do każdego wyrazu jest dodany obrazek-kreskówka. Wyrazy są 

 
44 https://www.loecsen.com/pl [dostęp:10.06.2021] 
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wymawiane żeńskim lub męskim głosem w zależności od formy gramatycznej wyrazu. 

Aplikacja ma dwa tryby: grę i quiz. W trybie gry użytkownik może tylko pasywnie poznawać 

wyrazy w języku polskim, czyli słuchać i czytać. W trybie quiz ma za zadanie dopasować 

wyrazy, które słyszy po angielsku, do wyrazów napisanych po polsku albo na odwrót – wyrazy, 

które słyszy po polsku, do wyrazów podanych w języku angielskim. W każdym zestawie 

tematycznym pojawia się siedem pytań, które można powtórzyć, ale jest też możliwość 

ułożenia kolejnych (nowych) siedmiu pytań do tego samego zestawu. Aplikacja jest w całości 

bezpłatna. Wyrazy nie są tłumaczone słowo w słowo, ale dopasowywane do najbardziej 

zbliżonych struktur w przedstawionych językach. Aplikacja jest przeznaczona dla osób 

dorosłych, planujących podróż do Polski albo rozpoczynających naukę języka polskiego. 

Oczywiście, jak w każdych rozmówkach, brakuje wyjaśnienia zagadnień użytych w zdaniach, 

dlatego wsparcie lektora jest niezbędne. Jednak dla uczącego się, który chce poszerzyć swoją 

wiedzę językową nie tylko pojedynczymi słowami, lecz także całymi frazami, aplikacja 

mogłaby być bardzo pomocna. 

 

 2.1.2. Aplikacje mobilne do nauki ortografii 

Ortografia albo Polish Ortography45 to aplikacja przeznaczona dla dzieci do nauki 

polskiej ortografii. Interface tej aplikacji został opracowany z myślą o nich. Aplikacja pozwala 

wybrać problematyczną dziedzinę polskiej ortografii, np. u-ó, ż-rz-sz, h-ch, ą-om, ę-em. 

Program zawiera od 7 do 9 ćwiczeń poświęconych każdemu wątkowi. W tle każdego ćwiczenia 

znajduje się obrazek, który stopniowo odsłania się, kafelek po kafelku, kiedy użytkownik 

podaje prawidłową literę do słowa, jest ich łącznie 16. W bezpłatnej wersji można wypróbować 

tylko pierwsze ćwiczenie dla każdej kombinacji liter. Wadą tej aplikacji jest brak prezentacji 

materiału, nie ma podanej na początku reguły, kiedy, czego i dlaczego się używa, i jak można 

się sprawdzić. Innymi słowy: aplikacja jest przydatna po lekcji ortografii w formie zadania 

domowego, np. nauczyciel może zalecić wypisanie słów zawartych w aplikacji, a następnie 

ułożenie z nimi zdań. Jeżeli student uczy się samodzielnie, najpierw musi poznać reguły, aby 

rozpocząć pracę z aplikacją. 

 
45 Aplikację opisywałam w 2018 roku. W 2021 już nie było jej w ani AppStorze, ani w PlayMarkecie. Ale 

pojawiło się kilka podobnych, np. Ortografia PL dla dzieci w AppStorze. 
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Na zdjęciu przedstawiona jest aplikacja Ortografia i ćwiczenie na prawidłowe użycie „h” albo „ch”. Cyfra w 

lewym górnym rogu pokazuje ilość zdobytych punktów. Odpowiadając prawidłowo na pytanie, można zobaczyć 

kolejny kwadracik. 

 

Kolejna aplikacja stworzona początkowo dla dzieci, ale przydatna także dla osób 

dorosłych nazywa się Alfabet. W aplikacji jest przedstawiona litera, obrazek i dźwięk, który 

można wyłączyć po pierwszym wysłuchaniu nagrania, żeby uczący się samodzielnie odtworzył 

nazwę przedmiotu widniejącego na obrazku. Aplikacja pomaga w nauce czytania po polsku, a 

także sprzyja szybszemu zapamiętywaniu polskiego alfabetu i podstawowych wyrazów.  

Aplikacja ABC Alfabet Polski zawiera 10 tematów: „Alfabet”, „Liczby”, „Kolory,” 

„Kształty”, „Miesiące”, „Dni”, „Pojazdy”, „Owoce”, „Zwierzęta”, „Części ciała”. Podobnie jak 

w poprzedniej aplikacji,przedstawione są obrazki i dźwięk – głos lektora, który można 

wyłączyć. Aplikacje te, choć przeznaczone głównie dla dzieci, mogą być również 

wykorzystywane podczas pracy z osobami dorosłymi podczas pierwszych lekcji języka 

polskiego. Lektor może zaproponować słuchaczom stworzenie własnej bazy leksykalnej na 

podstawie alfabetu przedstawionego w aplikacji. 
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Na zdjęciu przedstawiona jest aplikacja Alfabet i pierwsza literka oraz wyraz stanowiący przykład jej użycia. 

 

2.1.3. Aplikacje mobilne do nauki koniugacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu przedstawiona jest aplikacja LearnBots i przykład koniugacji czasownika „aresztować”. 

Każdą z form można odsłuchać, naciskając odpowiedni guzik. 
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LearnBots46 to aplikacja do nauki polskiej koniugacji. Zawiera 15 czasowników i ich 

odmianę w czasie teraźniejszym, przeszłym (aspekt dokonany i niedokonany) i przyszłym. 

Użytkownik może także odsłuchać nagranie wymowy każdej z form. Dodatkowo każdy 

czasownik ilustruje krótka animacja. W zakładce „Moje czasowniki” uczący się może wpisać 

nowe czasowniki i ich koniugację, tworząc własny zestaw nowych słów. Dodatkową funkcją 

jest to, że uczący się może ukryć formy osobowe, naciskając na znak zapytania i spróbować 

zapisać je samodzielnie. Aplikacja może pełnić funkcję zeszytu do zapisywania trudniejszych 

czasowników. Stanowi więc doskonałe narzędzie wspomagające naukę, które w swojej pracy 

może wykorzystywać również nauczyciel, np. prosząc uczniów o dodawanie do aplikacji 

nowych czasowników, ich form osobowych i właściwej wymowy, tworząc tym samym wraz z 

uczniami niepowtarzalną bazę leksykalną, przydatną w planowanej nauce.  

Czasowniki to aplikacja pod wieloma względami podobna do LearnBots, ale 

poświęcona różnym zagadnieniom gramatycznym. Menu składa się z takich zakładek, jak: lista 

czasowników, odmiana czasownika, odmiana rzeczownika, odmiana przymiotnika, odmiana 

zaimka, liczba mnoga rzeczowników, tryb przypuszczający, tryb rozkazujący. Lista 

czasowników jest bogata, dobrze rozbudowana, każdy czasownik przetłumaczono na język 

rosyjski. Nie oznacza to jednak, że tylko osoby rosyjskojęzyczne mogą skorzystać z aplikacji. 

Klikając na czasownik z listy, użytkownik zostaje przeniesiony na stronę, gdzie słowo jest 

przetłumaczone również na język angielski, podana jest także pełna koniugacja czasownika w 

czasie teraźniejszym, przyszłym, przeszłym, w trybie przypuszczającym, rozkazującym, a 

także pochodzące od niego imiesłowy. W pozostałych zakładkach znajduje się krótki opis 

kategorii gramatycznej wraz z przykładami. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 https://apps.apple.com/us/app/learnbots-verbs-conjugations/id1527061983 [dostęp:10.06.2021]. 
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Na zdjęciu przedstawiona jest aplikacja Czasowniki i przykład – koniugacja czasownika „akceptować”. 

 

Aplikacja, ze względu na swoją prostotę, może posłużyć jako krótki poradnik 

gramatyczny czy odpowiednik analogowych tablic gramatycznych dla osób zaczynających 

naukę języka polskiego. Dla tych, którzy kontynuują naukę języka przydatna może okazać się 

część zawierająca koniugację czasowników, gdyż jest rozbudowana i zawiera czasowniki 

rzadziej używane na co dzień. W aplikacji Czasowniki nie można dodawać swoich 

czasowników jak we wcześniej opisanym LearnBots, pozostaje więc pracować na tym, co już 

zostało wgrane. 

 

2.1.4. Aplikacje mobilne do nauki słownictwa z możliwością tworzenia własnych 

materiałów do nauki 

Anki App47 to aplikacja do uczenia się słów za pomocą fiszek, które użytkownik tworzy 

samodzielnie. Można skorzystać z już istniejących zestawów słów, jednak głównym atutem 

Anki App jest możliwość tworzenia własnej bazy leksykalnej. Oprócz tradycyjnego 

wprowadzania wyrazów wraz z ich definicjami lub odpowiednikami w języku dogodnym dla 

uczącego się, możliwe jest dodawanie obrazków, co pomaga rozwijać pamięć wizualną. Zaletą 

tej aplikacji jest to, że zestawy można tworzyć na każdym urządzeniu, nie tylko na laptopie czy 

komputerze. Można zmieniać czcionkę, wyrównywać tekst i dodawać listę słów w konkretnej 

kolejności. Aplikacja jest przejrzysta i łatwa w obsłudze, kolory interface’u nie są krzykliwe i 

nie przeszkadzają w nauce (białe tło, czarne napisy i postęp oznaczony na niebiesko), brak w 

 
47 https://www.ankiapp.com [dostęp:10.06.2021]. 
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niej również wspomagających bohaterów (uczący się nie hoduje żadnej rośliny, nie kibicuje 

mu żadne zwierzę). W pierwszej kolejności aplikacja daje uczącemu się możliwość 

przećwiczenia słów, w których w poprzedniej rundzie popełnił najwięcej błędów. W ten sposób 

użytkownik najwięcej czasu poświęca na trudne dla niego słowa. Proces nauki polega więc na 

tym, że użytkownik widzi fiszkę ze słowem i jego tłumaczeniem, a następnie decyduje, czy 

dany wyraz jest dla niego łatwy/umiarkowany/trudny/nieznany. Po każdym obejrzanym 

zestawie występującym w nim wyrazom przypisywana jest inna kategoria – jeżeli przy 

pierwszej weryfikacji wyraz był nieznany, to przy drugiej staje się trudny, a przy trzeciej 

umiarkowany. Biorąc pod uwagę te zmiany, aplikacja pokazuje uczącemu się jego postęp – to, 

ile razy dziennie przejrzał cały zestaw i zawarte w nim fiszki, ile procent wyrazów zostało 

przeniesionych, np. z kategorii łatwych do kategorii umiarkowanych, a także ile wyrazów 

znajduje się w każdej z kategorii. Aplikacja jest dobrym narzędziem do samodzielnej pracy. 

 

 

Na zdjęciu przedstawiona jest aplikacja Anki App i fiszka ze słowem „obiad”. Na dolnym pasku widać 

kategorie: „Łatwy”, „Umiarkowany”, „Trudny”, „Bardzo trudny”, do których uczący się może dodać 

każde ze słów. 
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Fiszkoteka48 to aplikacja do nauki słów za pomocą dobrze znanych fiszek. Swoim 

sposobem działania przypomina Anki App. Fiszkoteka dostępna jest w formie aplikacji na 

urządzenie mobilne i programu komputerowego. Użytkownik ma możliwość korzystania z 

istniejących zestawów, opartych na działaniu Fiszkoteki, a także może wykupić dodatkowe 

zestawy, chociaż nie ma takiej potrzeby, ponieważ prawie każdy z zestawów jest dostępny 

bezpłatnie w ramach wersji próbnej. Najciekawszą funkcją tej aplikacji jest możliwość 

stworzenia własnego zestawu słów (da się to zrobić na smartfonie i laptopie). Wystarczy wpisać 

słowo, dodać tłumaczenie i ilustrację albo podyktować słowa (czasowniki w bezokoliczniku), 

które mają znaleźć się w indywidualnej bazie użytkownika. Wówczas program tworzy fiszkę, 

łącząc podany wyraz z tłumaczeniem i obrazkiem. Uczącemu się pozostaje tylko zweryfikować 

zgodność tłumaczenia z automatycznie dobraną fotografią. Wszelkie informacje na temat 

słownictwa program pobiera z korpusu językowego wbudowanego w aplikację. Istnieją dwie 

opcje dodawania nowych leksemów: pojedynczo, czyli  tak jak w Memrise czy Anki App, albo 

hurtowo – poprzez wklejenie listy słówek, wówczas program tworzy fiszki z tymi słowami, 

dodając tłumaczenie i obrazki. Użytkownik ponownie sprawdza tłumaczenie i obrazki. W 

Fiszkotece uczący się ma do dyspozycji kilka trybów, które wspomagają go w nauce nowych 

wyrazów. Pierwszy tryb, „Przeglądanie”, podczas którego uczący się tylko przegląda wyrazy i 

przykłady zamieszczone w zestawie, nie wyznacza żadnych powtórek. Drugi zawiera dwa 

przyciski „wiem” i „nie wiem”, z których uczący się może skorzystać, kiedy pojawia się przed 

nim nowy wyraz. Naciskając „nie wiem”, decyduje się na naukę tego słowa, a program 

wyznacza liczbę niezbędnych do nauki powtórek. Warto dodać, że słowo nie znika z elementów 

powtarzanych po pierwszym przyciśnięciu „wiem”, dlatego że algorytm programu opracowany 

jest z myślą o angażowaniu pamięci krótko- i długotrwałej. Trzeci tryb, „Pisanie” polega na 

poprawnym przepisaniu podanego zdania. Opcja „Wpisywanie” wymaga od studenta podania 

polskiego odpowiednika wyrazu zapisanego po angielsku, bez podpowiedzi. Kolejny tryb to 

„Quiz”, w którym uczący się ma wybrać jedną z czterech odpowiedzi (podane odpowiedzi są 

z tego samego zestawu), np. jest podany wyraz po polsku i cztery warianty tłumaczenia tego 

wyrazu na język angielski.  

Uczący się samodzielnie wybiera tryb nauki, ale dla uzyskania lepszego efektu, należy 

łączyć wszystkie opcje. Po treningu widoczne są trzy grupy słów: powtórki, nowe i trudne, a 

także liczba wyrazów znajdujących się w każdej z grup. Słowa z poszczególnych grup można 

ściągnąć w formacie MP3 lub PDF i uczyć się słownictwa w sposób tradycyjny, a później 

 
48 https://fiszkoteka.pl [dostęp:10.06.201]. 
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wrócić do aplikacji. Jedynie tryby „wiem/nie wiem” i „Wpisywanie” przekładają się na postępy 

w nauce. Użycie pozostałych trybów nie wpływa na system powtórek ani nie zmienia liczby 

przerobionych fiszek. Fiszkoteka jest użytecznym narzędziem do nauki nowego słownictwa, a 

także do samodzielnej pracy. Przykłady użycia nowych słów, które automatycznie proponuje 

program, wzbogacają wiedzę uczących się. Studenci mogą tworzyć zestawy i dzielić się nimi 

w grupie. Program umożliwia też porównywanie swoich postępów podczas wspólnego 

korzystania z jednego zestawu przez całą grupę. Aplikacja ma również opcję „Przypomnij mi 

o nauce”, dzięki której uczący się dostaje powiadomienia o konieczności powtórzenia 

wcześniej poznanych słów. Fiszkoteka ma przejrzysty interface, co z pewnością ułatwia jej 

obsługę. 

.   

Na zdjęciu przedstawiona jest aplikacja Fabulo Polish i ćwiczenie, w którym użytkownik ma dopasować 

do słowa podanego w języku angielskim polski odpowiednik. 

 

Memrise to aplikacja mobilna do nauki języków obcy zawierająca także kursy z zakresu 

matematyki, astronomii i geografii.  Nazwa aplikacji jest zrostem dwóch wyrazów: mem czyli 

obrazek i rise – rosnąć. Narzędzie służy do przyswajania informacji za pomocą memów. 

„Nauka z Memrise wydaje się prosta, bo oparta jest na schemacie prowadzenia ogrodu. 

Każde nowe słówko to ziarenko, które wyrasta, gdy podajemy prawidłowe odpowiedzi. Im 

74:1856901828



75 

 

więcej prawidłowych odpowiedzi, tym większa roślinka. Gdy roślinka dorośnie, pielęgnujemy 

ją poprzez systematyczne robienie powtórek” – tak pisze o aplikacji Katarzyna Flamma, 

blogerka i prowadząca kanał na platformie YouTube o skutecznej nauce języków obcych 

Keitah – nauka języków obcych49. 

Tworzenie kursu przebiega łatwo, użytkownik nie musi posiadać żadnej wiedzy 

technicznej. Po stworzeniu zestawu naciskamy pole „Ucz się” i pojawia się nowy wyraz, a pod 

nim pole i napis „Dodaj mem”. Uczący się może użyć memu dodanego wcześniej przez innego 

użytkownika lub stworzyć swój własny.  Można spodziewać się, że każdy użytkownik 

przedstawi dane zagadnienie w oryginalny sposób, zgodny z własnym językowym obrazem 

świata. Mem składa się najczęściej z dwu elementów: obrazka i napisu, ale też może 

występować w formie wideo, najważniejsze, aby umożliwiał złożone kodowanie informacji, 

czyli scalenie nowej wiedzy z siecią już istniejących połączeń pamięciowych. Taka metoda nie 

tylko przyspiesza naukę, ale też znacząco zwiększa prawdopodobieństwo, że zdobyta wiedza 

na dłużej pozostanie w pamięci uczącego się.  

Wykorzystując aplikację Memrise do nauki i powtarzania słownictwa na lektoratach 

języka polskiego, stosujemy również metodę learning by doing, która zawsze pozytywnie 

wpływa na efekty nauczania. Dzięki niej studenci uczą się nowych wyrazów i pojęć, szukając 

nie tylko odpowiednich tłumaczeń, ale też skojarzeń i odniesień w swojej pamięci i 

świadomości. Warto zwrócić uwagę na to, że memy da się tworzyć wyłącznie podczas 

korzystania z programu Memrise na komputerze lub laptopie, natomiast można ich używać 

zarówno na komputerze, jak i w aplikacji mobilnej, która działa także offline po załadowaniu 

potrzebnego zestawu słów. 

Po stworzeniu memów można przejść do ćwiczeń, które składają się z wielorakich 

testów. Twórcy aplikacji są zwolennikami testowania i przywołują kilka badań akademickich 

przeprowadzonych w salach wykładowych i laboratoriach. Badania te pokazują, że testy (home 

= ?) wzmacniają połączenia pamięciowe o wiele lepiej niż zwykłe powtarzanie materiału 

(home = dom) przy tej samej ilości czasu poświęconego na naukę oraz że ponowne uczenie się 

danego materiału bywa często praktycznie bezskuteczne. Kiedy uczący się testuje swoją 

pamięć (home = ?), nie tylko sprawdza, jak dobrze się czegoś nauczył – jeśli poprawnie 

odpowiada na pytanie, lecz także daje swojemu wspomnieniu kolejny zastrzyk mocy.  

Robert Bjork rozpatruje testowanie z perspektywy, którą nazywa pożądaną trudnością 

– zgodnie z nią proces uczenia się jest bardziej skuteczny, jeżeli występują w nim czynniki 

 
49 https://www.youtube.com/results?search_query=keitah [dostęp:30.07.2021]. 
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utrudniające. Jak to się odnosi do testowania? Odpowiedź na pytanie często wymaga wysiłku, 

zwłaszcza jeśli jest to pytanie wymagające przypomnienia sobie wiadomości bez żadnych 

wskazówek.  Ten wysiłek jest niezbędny do zapamiętywania długofalowego (Bjork, Dunlosky, 

Kornell 2013). 

Jeffrey Karpicke w swojej pracy przedstawia dowody na to, że wielokrotne testowanie 

powoduje oderwanie kluczowych informacji od określonego kontekstu, które dążą w kierunku 

wiedzy uniwersalnej (Karpicke, Roediger 2006). Aplikacja Memrise korzysta z metod 

testowania, dodając do nich element różnorodności – testy na przypomnienie przeplatają się z 

testami wielokrotnego wyboru. A popełnienie błędów nie wywołuje frustracji, bo bezpośrednio 

po udzieleniu złej odpowiedzi wyświetla się poprawna. 

Kolejną zaletą aplikacji Memrise jest kolorowy interface, który imituje ogród. Poznając 

nowe słowo, widzi się ziarno, a z każdym powtórzeniem ziarno rośnie i zaczyna przeobrażać 

się w roślinę. Podsumowując, aplikacja świetnie nadaje się do pracy indywidualnej, do uczenia 

się nowego słownictwa na lektoratach języka polskiego. Znajduje również zastosowanie 

podczas zajęć o tematyce polskiej kultury, na przykład, można stworzyć zestaw z tytułami 

polskich filmów i polskich reżyserów lub dzieł literackich i nazwisk pisarzy, nazwami miast i 

zabytków. Pomaga aktywować wyobraźnię i pamięć długofalową. Aplikacja nie ma funkcji 

umożliwiającej zagranie w grę całą grupą, ale można zaproponować uczącym się użycie jej w 

celu powtórzenie słownictwa przed testem. 

Przykładem pracy z aplikacją jest projekt słownikowy, który może trwać tak długo jak 

kurs. W projekcie każdy z członków zespołu może sprawdzić się w roli twórcy zestawu 

słownikowego. Można tworzyć takie zestawy po każdej wycieczce, przed obejrzeniem filmu w 

języku polskim lub po nim, po przeczytaniu polskiego tekstu. Samo tworzenie zestawów, bez 

ćwiczenia, pomaga utrwalić wiedzę. Użycie narzędzia wymaga dużego zaangażowania lektora, 

bo to właśnie on ma przedstawić studentom aplikację, omówić reguły korzystania z niej i 

wybrać język medium, a ponadto stworzyć na ich oczach pierwszy próbny zestaw, podkreślać 

szczególnie trudne wyrazy pojawiające się na zajęciach i zlecać ich wpisywanie do słowniczka 

online, a później śledzić postępy uczniów i na każdych zajęciach dopytywać o sukcesy i 

trudności w nauce.  

Lektor może zaproponować grupie korzystanie na zmianę z dwóch różnych aplikacji, 

istnieje bowiem ryzyko, że studentom nie spodobają się te same narzędzia. Sprawdzać postępy 

na zajęciach i też dodawać odrobinę zabawy można za pomocą trybu „Live” w aplikacji 

Quizlet. Nawet jeżeli cała grupa korzysta z Memrise, lektor może szybko przenieść cały zestaw 

słownikowy do innej aplikacji. Ważnym punktem jest to, że aplikacje są łatwe w obsłudze i ich 

76:3695410640



77 

 

obsługa nie musi stanowić problemu dla lektora, nawet jeśli należy on do innej generacji niż 

jego studenci. Taki rodzaj współpracy pomaga tworzyć więzi między uczącymi się, językiem i 

lektorem, co sprzyja większemu zaangażowaniu studentów w proces poznawania języka 

obcego, tym bardziej, że samodzielnie tworzą materiały do nauki za pomocą narzędzi, które są 

im bliskie.  

Główną cechą, która wyróżnia aplikację Memrise spośród innych jest funkcja tworzenia 

własnych zestawów słów i udostępnianie ich studentom (jest również możliwość tworzenia 

grup studentów i analiza sukcesów uczących się na podstawie czasu spędzonego na nauce, 

liczby zdobytych punktów i poznanych słów). Taka funkcja pozwala lektorowi tworzyć listy 

słów dopasowane do omawianego tematu czy tekstu, a studentom zestawiać leksemy 

najtrudniejsze do zapamiętania. 

Aplikacja Memrise korzysta z systemy SRS (Spaced Repetition System), co oznacza, 

że proponuje uczącym się powtarzanie wcześniej poznanych słów, wtedy gdy uważa, że 

zaczynają znikać z naszej pamięci krótkotrwałej i nadszedł czas przenieść wiedzę do pamięci 

długotrwałej.  

Aleksandra Krawczyk w artykule Technologie informacyjne w nauczaniu języka 

specjalistycznego – wskazanie źródeł internetowych jako pomocy dydaktycznych opisuje 

aplikację Memrise jako popularną wśród uczących się i wskazuje na zróżnicowany charakter 

ćwiczeń, na przykład w postaci układanek, definicji, nagrań wideo czy nagrań lektora 

(Krawczyk 2017). 

Funkcjonalnie podobna do aplikacji Memrise jest aplikacja Quizlet, która pozwala na 

tworzenie własnych kursów. Aplikacja jest bardzo użyteczna, gdyż umożliwia nie tylko 

budowanie swojego słownictwa do każdej lekcji, lecz także wchodzenie w kilka trybów 

pozwalających ćwiczenie i zapamiętywanie nowych słów. Ćwiczenia są podzielone na dwie 

grupy: „Ucz się” i „Graj”. W grupie „Ucz się” znajdują się zakładki: „Fiszki”, „Ucz się”, 

„Ćwiczenie pisowni”, „Test”. W grupie „Graj”  – zakładki: „Dopasowania”, „Grawitacja”, 

„Live”. Można też łączyć różne zestawy słów, np. nowe i stare. Takie rozwiązanie dobrze się 

sprawdza przy powtórkach. Aplikacja pozwala weryfikować wyniki w nauce dla każdego z 

rozdziałów. Zestawy drukować w formie tabeli bądź słownika, z obrazkami lub bez. 

Wydrukowanej wersji z kolei można użyć na tradycyjnych zajęciach – wszak nie zawsze 

nauczyciel ma dostęp do urządzeń elektronicznych, poza tym łączenie metod daje bardzo dobre 

wyniki. 

W bloku „Ucz się” najpierw wchodzi się do „Fiszek”, gdzie są karteczki, na których jest 

podane słowo z tłumaczeniem i nagraniem wymowy. Każdą fiszkę można redagować albo 
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oznaczać gwiazdką, aby uczyć się danego słowa oddzielnie. Jednocześnie na ekranie pojawia 

się tylko jedna karteczka. Aby przywołać następną, używamy strzałek na dole strony. Można 

też zmienić opcję na „Graj” i wtedy fiszki będą się zmieniać automatycznie. Gdy wybieramy 

opcję „Tasowanie”, przegląd fiszek zaczyna się na nowo – zawsze w innej kolejności. Tej opcji 

można użyć jako niespodzianki, np. żeby urozmaicić lekcję, pobudzić studentów. Zakładka 

„Opcje” umożliwia wybór sposobu uczenia się: wszystkich słów albo wyłącznie słów 

oznaczonych gwiazdką, z dźwiękiem lub bez. „Fiszki” pozwalają zapoznać się ze słowami, 

usłyszeć wymowę, skojarzyć pojęcie z obrazkiem.  

Dalej przechodzimy do opcji „Ucz się” (w bloku „Ucz się” jedna z opcji nazywa się też 

„Ucz się”). Pojawia się tu słowo zapisane i wymawiane w jednym języku, a uczący się ma za 

zadanie napisać tłumaczenie tego słowa w innym języku (jeżeli go używa). Jeżeli student nie 

zna tego słowa, może wybrać opcję „nie wiem”, wówczas program podaje odpowiedź, ale 

uczący się i tak sam musi przepisać ją w odpowiednim polu. W lewym polu widnieje tabelka 

obrazująca postępy: ile jest prawidłowych odpowiedzi, ile nieprawidłowych, ile pozostało do 

zrobienia. Nauczyciel musi mieć na uwadze, że jeżeli podaje w słowniku kilka słów, tłumaczeń, 

synonimów, to później uczący się też będzie musiał podać te wszystkie warianty, żeby zaliczyć 

zadanie. Następna opcja to „Ćwiczenie pisowni”. Zadaniem ucznia jest wpisanie słowa, które 

słyszy, program podaje jego tłumaczenie i przedstawia obrazek (dźwięk można odtwarzać 

wielokrotnie). W przypadku podania niepoprawnej odpowiedzi program poprawia błąd na 

czerwono i przeliterowuje poprawny wariant. Pytania są podzielone na kilka rund, w każdej 

rundzie 7 słów, po każdej kolejce pojawiają się tabele postępu. W tabelach można sprawdzić, 

w jakim słowie został popełniony błąd. Ostatnią opcją w zakładce „Ucz się” jest „Test”. Test 

składa się z 5 pisemnych pytań polegających na przetłumaczeniu słów na język, którego się 

uczymy, 5 pytań polegających na połączeniu wyrazów w języku obcym z wyrazami w języku-

pośredniku, 5 pytań wielokrotnego wyboru polegających na wyborze jednego z 4 wyrazów, 

który stanowi poprawne tłumaczenie podanego słowa, 5 pytań typu prawda/fałsz polegających 

na stwierdzeniu, czy para słowo i jego tłumaczenie jest prawidłowo dobrana. Przycisk 

„Sprawdź” pozwala skontrolować rozwiązanie, niepoprawne odpowiedzi zaznaczane są na 

czerwono, poprawne na zielono, po czym program proponuje opcję „Stwórz nowy test”. Można 

wykonać nieograniczoną liczbę testów w celu sprawdzenia swoich umiejętności. Postęp jest 

wykazywany w procentach. 

Program pozwala sortować słowa z jednego zestawu: odywa się to alfabetycznie, 

zgodnie z datą dodania leksemu do aplikacji. Po wybraniu opcji „Twoje statystyki” słowa są 

wyświetlane jako: często błędne, czasami błędne, zawsze bezbłędne i słowa, które jeszcze nie 
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zostały przećwiczone. Statystyki aktualizują się po każdej turze. Istnieje możliwość ciągłego 

śledzenia postępów. W każdym momencie można dodać lub usunąć słowa.  

Część „Graj” zawiera trzy gry: „Dopasowania”, „Grawitacja”, „Live”. W grze 

„Dopasowania” trzeba przyciągnąć do siebie pasujące elementy – te dobrze wybrane znikają. 

Na ekranie pojawia się rozsypanka ze słów, które trzeba połączyć – to gra na czas. Na 

zakończenie tablica rankingowa podaje miejsce gracza i program zachęca do polepszenia 

wyników w ponownej grze. Po trzech rozegranych rundach pojawia się tablica rankingowa z 

wynikami innych zarejestrowanych uczestników gry. Następna gra „Grawitacja” polega na 

obronie planety przed nadlatującymi asteroidami. Na każdej asteroidzie jest napisane słowo w 

języku, którego się uczymy. Gracz ma napisać tłumaczenie słowa w swoim języku (albo 

języku-pośredniku) w linijce, która pojawia się na ekranie, czas na wykonanie zadania jest 

ograniczony. Słówka pojawiają się w coraz szybszym tempie. Jeżeli student poprawnie zapisze 

słowo, asteroida znika i gracz dostaje punkty. Jeżeli gracz nie zna odpowiedzi, może nacisnąć 

„Escape”, żeby pominąć dane słowo. W przypadku niepoprawnej odpowiedzi albo braku 

odpowiedzi na ekranie pojawia się podpowiedź – poprawne słowo, które należy przepisać do 

odpowiedniej linijki. Jeśli użytkownik udzieli dwa razy niepoprawnej odpowiedzi lub dwa razy 

użyje opcji Escape, gra zaczyna się od nowa. Przed rozpoczęciem gry każdy gracz wybiera 

ustawienia: stopień trudności (łatwy, średni, trudny), język słów na asteroidach, zakres 

słownictwa (wszystkie wyrazy lub tylko te oznaczone gwiazdką). Gra „Live” pozwala 

pracować w zespole. Każdy uczeń musi otworzyć stronę gry na swoim urządzeniu i wpisać kod 

danej gry. Zespół musi liczyć co najmniej 6 osób. Program dzieli uczestników na trzyosobowe 

zespoływ sposób losowy, co jest bardzo ciekawym podejściem i stwarza duże 

prawdopodobieństwo, że w jednej grupie znajdą się uczniowie, którzy na co dzień nie mają ze 

sobą kontaktu, ale aby wygrać grę, muszą się ze sobą komunikować. Na głównym ekranie 

nauczyciel może obserwować postępy zespołów. Każdy uczeń widzi na swoim urządzeniu 

pytanie i tylko trzy odpowiedzi, trzy kolejne otrzymuje następny uczeń z grupy. Jest tylko jedna 

poprawna odpowiedź i musi zostać wybrana wspólnie przez cały zespół.  Jeżeli zespół udzieli 

niepoprawnej odpowiedzi, zaczyna grę od początku. Jest to bardzo ciekawy sposób 

podsumowania wiedzy z elementem rywalizacji. Narzędzia można również użyć do 

zaprezentowania nowego materiału i po rozegranej partii poprosić studentów o sformułowanie 

tematu i reguły. Ważne jest, aby omówić ze studentami każde zagadnienie, wysłuchać ich opinii 

i rozwiać ewentualne wątpliwości.  

Program Quizlet oprócz zalet ma pewne wady, na które warto zwrócić uwagę przed 

rozpoczęciem współpracy. Swoim studentom warto polecić zestawy przygotowane 
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samodzielnie albo rzetelnie sprawdzone. Jeżeli zaleca się studentom tworzenie własnych 

zestawów, najlepiej sprawdzić je, zanim student zacznie naukę. 

Aplikacje przedstawione w niniejszym podrozdziale świetnie nadają się dla osób 

rozpoczynających naukę języka polskiego. W większości są to aplikacje przeznaczone do nauki 

języków obcych, wśród których jest możliwość wyboru języka polskiego. Główną cechą 

charakterystyczną przedstawionych aplikacji jest skupienie się na pewnym dziale systemu 

języka, np. na słownictwie, jak w aplikacjach Anki App albo Karty do nauki, na złożonych 

wyrazach, jak w aplikacji Loecsen, albo na koniugacji czasowników, jak w aplikacji 

Czasowniki albo LearnBots. Takie podejście sprawia, że zaprezentowane programy mogą 

służyć pomocą uczącemu się na pewnych etapach nauki pod warunkiem, że będzie wiedział o 

ich istnieniu i możliwościach ich wykorzystania. Żadna z wymienionych aplikacji nie 

przedstawia systemu językowego całościowo (aspekt gramatyczny, fonetyczny) i nie uczy 

wszystkich sprawności językowych. Można powiedzieć, że większość z przedstawionych 

udogodnień służy do nauki słownictwa i wyrazów, z czego wynika, że sprawność mówienia, 

której pierwszym krokiem jest znajomość słów i umiejętność układania z nich fraz, jest 

zarówno dla użytkowników, jak i autorów aplikacji najważniejsza. Warto zauważyć, że na 

pewnym etapie nauki języka polskiego uczący się zacznie szukać bardziej zaawansowanych 

narzędzi, przedstawiających słownictwo z następnego poziomu znajomości języka polskiego. 

Memrise i Quizlet pozwalają na tworzenie własnych zestawów wyrazów, czym różnią się od 

pozostałych przedstawionych aplikacji. 

Wymienione narzędzia odpowiadają wymogom współczesnej edukacji, ponieważ dają 

możliwość samodzielnego tworzenia materiałów do nauki, dzielenia się wiedzą, a także uczenia 

się od siebie nawzajem. Tworzenie zestawów słownikowych sprzyja pracy w grupach, której 

potrzebują studenci, przedstawiciele generacji Z, przyzwyczajeni głównie do pracy 

indywidualnej.  

Prezentowane aplikacje mogą służyć do poszerzania słownictwa, nauki podstawowych 

fraz z użyciem już znanych wyrazów, nauki czytania oraz osłuchania się z językiem. Wszystkie 

przedstawione aplikacje są łatwe w obsłudze, można powiedzieć, intuicyjne, pierwsze lekcje 

zawsze są bezpłatne, dzięki czemu student może wypróbować różne dostępne opcje i wybrać 

tę, która mu najbardziej odpowiada i z której chciałby w przyszłości korzystać. 

 

2.2. Strony internetowe do nauki języków obcych 

Oprócz mobilnych aplikacji we współczesnej przestrzeni multimedialnej powstają 

również strony internetowe – platformy wspomagające naukę języków obcych. Niektóre z nich 
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są wielojęzyczne (użytkownik może wybrać język, którego chce się uczyć spośród innych 

języków), inne zaś poświęcone nauce jednego konkretnego języka. Takie strony internetowe są 

najczęściej tworzone przez pracowników uniwersytetu w ramach realizowanego projektu albo 

przez lektorów entuzjastów. Bardzo często oprócz strony internetowej funkcjonuje powiązany 

z nią kanał na platformie YouTube, który stanowi uzupełnienie materiałów przedstawionych 

na platformie. Tego typu źródła mogą być inspiracją zarówno dla lektorów języka polskiego, 

jak i studentów. Platformy mogą stanowić dodatkowe źródło wiedzy, poszerzające 

umiejętności zdobywane na zajęciach, a także narzędzie do ćwiczenia pewnych kompetencji. 

Zadaniem lektora jest przedstawienie studentom dostępnych stron internetowych i pomoc w 

zapoznaniu się z narzędziami, które te strony oferują. Sprawdzoną metodą jest przesyłanie 

studentom linków do stron z każdą lekcją, gdzie mogą oni samodzielnie jeszcze raz zapoznać 

się z materiałem z zajęć lub wykonać dodatkowe ćwiczenia. 

lingq.com50 to aplikacja i strona internetowa do nauki języków obcych, wśród których 

jest język polski. Użytkownik wybiera, jakiego języka chcę się uczyć i jego poziom 

(początkujący, średnio zaawansowany lub zaawansowany). „Biblioteka” materiałów 

podzielona jest na następujące kategorie: „Lekcje”, „Wiadomości”, „Kurs”. Każdy materiał 

zawiera tekst i nagranie. Uczący się może słuchać nagrania i czytać tekst jednocześnie. W 

trakcie czytania i słuchania użytkownik zaznacza nieznane słowo, a po prawej stronie pojawia 

się jego tłumaczenie, jednocześnie słowo automatycznie trafia do kategorii „Słowniczek”. Do 

każdego wyrazu podane jest tłumaczenie, przykład użycia w tekście i  liczba powtórzeń tego 

wyrazu wykonanych przez użytkownika. Do każdego słowa uczący się może dodawać notatkę 

albo warianty tłumaczenia. W kategorii „Moje Lekcje” zostają zapisane wszystkie materiały, 

nad którymi pracuje albo pracował użytkownik. Materiały w większości oparte są na dziełach 

literackich polskich pisarzy, na wiadomościach z polskich mediów. W aplikacji są także 

kategorie: „Forum” (gdzie każdy może zadać pytanie dotyczące nauki języków obcych, wziąć 

udział w dyskusji, podzielić się doświadczeniem), „Wyzwania” (można podjąć wyzwanie 

dotyczące nauki języka, a system platformy zapisuje postęp użytkownika i zestawia go z 

wynikami innych użytkowników, którzy podjęli wyzwanie). Następna kategoria to „Wymiana 

pisaniem” (użytkownik pisze tekst w języku, którego się uczy, a native speaker tego języka 

poprawia tekst). Aplikacja i platforma są podobne do platformy LinguaLeo51 (platforma i 

aplikacja do nauki języka angielskiego). Główną zaletą programu jest to, że zawiera materiały 

dla osób kontynuujących naukę języka polskiego. Zostały one opracowane z myślą o 

 
50 ttps://www.lingq.com [dostęp:10.06.2021]. 
51 https://lingualeo.com [dostęp:10.06.2021]. 
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potrzebach osób uczących się tego języka, dopasowane do ich poziomu i pochodzą z 

autentycznych źródeł. Opcja „Wymiana Pisaniem”, pozwala użytkownikowi wcielić się w 

nauczyciela i sprawdzić czyjąś pracę pisemną w swoim języku. A kategoria „Wyzwania” 

pomaga studentowi poczuć, że nie jest sam w nauce języka obcego, że inni też pokonują tę 

drogę. Aplikacja i strona internetowa może być materiałem dodatkowym dla studentów 

zainteresowanych nauką języka polskiego, poświęcających jej swój wolny czas. 

Platforma lingq.com może służyć pomocą w zachęcaniu studentów do czytania po 

polsku. Funkcja „Wymiana Pisaniem” może sprawić, że student sprawdzając teksty napisane 

w jego języku, zacznie zastanawiać się nad systemem swojego języka ojczystego, przestanie 

odbierać go w sposób bierny i tym samym wzrośnie jego świadomość językowa i rozumienie 

języka polskiego. Taka funkcja jest dość rzadko spotykana w aplikacjach i na stronach 

internetowych do nauki języka polskiego. Platforma lingq.com umożliwia także sprawdzanie 

prac pisemnych przez native speakerów. 

mowicpopolsku.com52  to bezpłatna platforma edukacyjna poświęcona nauce języka 

polskiego. Strona jest w języku angielskim, treści w języku polskim są tłumaczone na angielski. 

Na stronie startowej zamieszczono ogólne informacje o polszczyźnie, w zakładce „Alfabet” i 

„Wymowa” znajdziemy alfabet polski z nagraniami wymowy, a także słowa, przykłady w 

języku polskim i słowa z odpowiednimi dźwiękami w języku angielskim. Jest tam również 

informacja o dwuznakach i trójznakach w języku polskim, o wymowie polskich nosówek i 

znakach punktuacyjnych. Zawartość strony także można pobrać w formacie PDF. W zakładce 

„Cyfry” znajdziemy polskie liczebniki od 0 do 1000 z nagraniem wymowy, a także wideo, 

liczebniki porządkowe i ułamkowe. Tę stronę również można pobrać w formacie PDF i 

wydrukować. Jest możliwość sprawdzenia znajomości liczebników przy pomocy „Ćwiczeń 

językowych”. W zakładce „Słowa i wyrazy” znajdziemy 17 zestawów leksykalnych na różne 

tematy. Każdy zestaw składa się ze słów po polsku z nagraniem wymowy i tłumaczeniem na 

język angielski, a także z „Vocabulary Trainer”, który zawiera pytania wielokrotnego wyboru 

(uczący się może w każdej chwili zmieniać język pytanego słowa i odpowiedzi). W zakładce 

„Gramatyka” znajdziemy trzy podstawowe zakładki: „Tenses”, „Parts of the speech” i „Cases”. 

W każdej z tych zakładek znajdziemy informacje w języku angielskim, tłumaczącą pewne 

zjawiska gramatyczne języka polskiego z przykładami. W osobnej zakładce „Wideo i 

Podcasty” znajdziemy wszystkie filmiki i podcasty zamieszczone na platformie pochodzące z 

różnych lekcji. Filmiki są poświęcone leksyce przedstawionej w zakładce „Słowa i wyrazy”, a 
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podkasty przenoszą nas do strony bloggypolish.co.uk53, która zawiera podcasty na dwóch 

poziomach A1 i B1. Na poziomie A1 jest ich 26, a na poziomie B1 – 14. Poruszane są w nich 

różne tematy gramatyczne, leksykalne i kulturowe. Ostatnia zakładka nazywa się „Pytania i 

odpowiedzi” i zawiera pytania i odpowiedzi zarówno od samych użytkowników strony, jak i 

administratorów strony.  

Strona mowicpopolsku.com jest bardzo dobrym narzędziem dla osób 

angielskojęzycznych albo mówiących po angielsku i uczących się języka polskiego. 

Podstawowe informacje o języku są podane w prosty i zrozumiały sposób. Na szczególną 

uwagę zasługuje tłumaczenie fonetyki i reguł czytania polskich słów – nie w każdym 

podręczniku znajdziemy tak szczegółowe wyjaśnienia jak ma to miejsce właśnie tu. Stronę 

można nazwać wirtualnym odpowiednikiem analogowego podręcznika, ale brakuje zeszytu 

ćwiczeń. „Vocabulary Trainer” jest jedyną fukncją, która pozwala przećwiczyć albo sprawdzić 

znajomość słownictwa. Strona może służyć do poszerzenia wiedzy uczących się, być źródłem 

dodatkowej albo podstawowej wiedzy, ale nie zastąpi zajęć lektoratowych, gdyż nie nadaje się 

do samodzielnej, pełnowymiarowej nauki języka polskiego.  

app2brain.com54 to strona do nauki słownictwa w różnych językach, wśród których jest 

też polski. Strona składa się z kilku zakładek: „Nauka podstawowego słownictwa”, „Ćwiczenie 

podstawowego słownictwa za pomocą Vocabulary Trainer”, „Audio i wideo lekcje języka 

polskiego”, a także „Pomocne linki”. Podstawowe słownictwo podzielono na 16 zestawów 

tematycznych. W zestawie są nie tylko pojedyncze słowa i frazy, ale także zdania, wyrażanie 

opinii, pytania itd. Do każdego wyrazu jest dodane nagranie wymowy w języku polskim. 

Wyrazy z każdego zestawu można ćwiczyć w „Vocabulary Trainer” osobno lub je przemieszać 

i ćwiczyć wszystkie wyrazy naraz. Użytkownik może także ściągnąć plik PDF ze wszystkimi 

słowami z zestawu, żeby uczyć się offline. „Vocabulary Trainer” składa się z pytań 

wielokrotnego wyboru, polegających  głównie na tłumaczeniu nowych wyrazów z angielskiego 

na polski. Jest podany wyraz po angielsku i warianty tłumaczenia tego wyrazu po polsku, 

uczący się wybiera odpowiedź i widzi, ile ma poprawnych, a ile błędnych odpowiedzi. W 

zakładce „Audio i wideo lekcje języka polskiego” są zebrane wszystkie dostępne na YouTubie 

filmiki i podcasty, znajdujące się tu wideo i treści pogrupowane są wg twórców. Na stronie jest 

także 18-stronicowa książka w języku angielskim z poradami na temat skutecznej nauki 

języków obcych. 

 
53 https://bloggypolish.co.uk [dostęp:10.06.2021]. 
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Strona app2brain.com jest dobrym narzędziem do samodzielnej nauki nowego 

polskiego słownictwa dla osób początkujących, zawiera interaktywny „Vocabulary Trainer”, 

dużo materiałów z YouTube’a zebranych w jednym miejscu i książkę motywującą do nauki 

języków obcych. Wadę tej strony stanowi system ograniczający uczącym się  wprowadzanie 

do „Vocabulary Trainera” nowych słów czy wyrażeń. Strona jest stricte leksykalna, może więc 

być dodatkiem do zajęć językowych, ale nie jest w stanie ich w pełni zastąpić. 

Polski dla profesjonalistów55 to aplikacja i strona internetowa, która jest realizacją 

projektu „Kurs na profesjonalizm”, stworzonego dla zagranicznych studentów Wyższej Szkoły 

Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, którzy uczą się języka polskiego, celem rozszerzenia 

kompetencji językowych o język polski branżowy. Kurs zawiera 7 działów przeznaczonych dla 

studentów kierunków takich, jak: administracja, ekonomia, fizjoterapia, informatyka, 

kosmetologia, logistyka oraz marketing i zarządzanie. Każdy z działów podzielony jest na  4 

poziomy zaawansowania – A1, A2, B1, B2. Kurs zaczyna się od poziomu A1, nie można 

rozpocząć kolejnego poziomu, nie skończywszy poprzedniego. Każdy etap zawiera różnorodne 

materiały: tekst i ćwiczenia na rozumienie tekstu, ćwiczenia gramatyczne wielokrotnego 

wyboru i z lukami do uzupełnienia. Ćwiczenia gramatyczne są podzielone na ćwiczenia 

dotyczące koniugacji czasowników, deklinacji rzeczowników i przymiotników oraz ćwiczenia 

poświęcone użyciu przyimków. Po każdym poziomie następuje test sprawdzający zdobytą 

wiedzę. Kurs jest dobrym narzędziem dla osób pragnących rozszerzyć swoją kompetencję 

językową o słownictwo specjalistyczne, a także nauczyć się nowego słownictwa w kontekście. 

Narzędzie przeznaczone jest dla osób kontynuujących naukę języka polskiego, a nie 

zaczynających ją od zera. Nadaje się do samodzielnej pracy, ale może także być 

wykorzystywane na zajęciach oraz jako forma zadania domowego. Wszystkie elementy kursu 

są zintegrowane i w pewien sposób połączone ze sobą. 

Strona internetowa Polski dla profesjonalistów może być przydatna dla studentów 

kursów przygotowawczych do studiów w Polsce obudowana jednocześnie tradycyjnymi 

lekcjami. Dzięki tej pomocy studenci mogą uczyć się słownictwa specjalistycznego poza 

lektoratem. Platforma służy pomocą również osobom pracującym w Polsce albo uczącym się 

w szkołach zawodowych, a także dla osób, których językiem ojczystym jest język słowiański, 

co może skutkować wysokim poziomem znajomości języka polskiego. Rozpoczynający naukę 

od zera mogą się szybko zniechęcić. 
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babadum.com56  jest to program do nauki słownictwa z obrazkami stworzonymi w 

jedynym stylu. Słownictwo, którego się uczy użytkownik nie jest podzielone tematycznie albo 

poziomami znajomości języka, dlatego też nie wiadomo, jakie słowa uczący się przysposobi 

danego dnia. W programie jest kilka trybów do nauki: wielokrotny wybór – w centrum ekranu 

pojawia się słowo i cztery obrazki, a uczący się musi kliknąć na odpowiedni; wielokrotny 

wybór na odwrót – zostają podane obrazek i cztery warianty słów; wielokrotny wybór po 

odsłuchaniu – lektor wymawia słowo, a uczący się wybiera jeden z 4 obrazków, 

odpowiadających dźwiękowi; podpisać obrazek – podane są litery, których jest więcej niż 

potrzeba, oraz liczba liter w słowie; tryb mieszany – kolejne słowo nowy tryb, a po każdej 

odpowiedzi lektor wymawia słowo. Aplikacja jest bardzo intuicyjna w obsłudze. Zastosowane 

rysunki podnoszą jej walor, przyciągając uwagę uczących się. Tym się właśnie różni ta 

aplikacja od innych, w których najczęściej są wykorzystywane zdjęcia. Do wad programu 

można zaliczyć brak tematycznego i poziomowego podziału słownictwa. Zaletami są zaś 

różnorodność ćwiczeń i nowoczesny interface, który przyciąga uwagę użytkowników, 

przedstawicieli pokolenia wzrokowców i tych, którzy cenią estetycznie wykonaną grafikę 

komputerową. Platforma babadum.com może służyć do celów rozrywkowych,  może być 

również dużym wyzwaniem – „Naucz się 10 nowych słów dziennie”. Najlepiej się sprawdza 

na wyższych poziomach, gdzie użytkownicy mogą spotkać już znane im słowa, co z pewnością 

jest motywacją do kontynuacji nauki. 

Kolejne platformy warte uwagi poświęcone są literaturze. Znajduje się w nich dużo 

materiałów do czytania i słuchania. Są to utwory literackie przeznaczone dla polskojęzycznych 

dzieci w różnym wieku. Materiały zawarte w tych programach mogą być wykorzystywane 

także na lekcjach językowych przeznaczonych dla dorosłych. Czytanie i omawianie pewnej 

lektury może bowiem towarzyszyć tematowi omawianemu na zajęciach. Platworma oferuje 

każdego miesiąca spotkania czytelników, podczas których omawiana jest wybrana książka. 

Taki rodzaj ćwiczeń będzie motywował studentów do czytania, uczenia się nowych wyrazów i 

zabierania głosu na temat przeczytanej książki. 

Loloki57  to aplikacja i strona internetowa przeznaczona dla dzieci. Zawiera bogatą 

bibliotekę książek dziecięcych, z których można korzystać na dwa sposoby – czytając 

samodzielnie lub słuchając. Książki są podzielone na kategorie: „Wiedza”, „O Lolokach”, 

„Bajki klasyczne”, „Bajki i baśnie”, „Zgadywanki”, „Atlasy”, „Jak to jest zrobione?”, 

„Przyroda”, „Rymowanki”, „Legendy polskie”, „Przygodowe”, „O zwierzętach”, „Kultura i 
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sztuka” i wiele innych. W każdej z kategorii zawsze jest kilka bezpłatnych książek. Zbiory są 

podzielone na trzy poziomy: podstawowy (dla najmłodszych), dla dzieci starszych i bardziej 

zaawansowanych. Taka aplikacja może być użyteczna na zajęciach językowych, gdzie każdy 

student będzie mógł przeczytać tekst z własnego urządzenia, posłuży również jako zadanie 

domowe albo dodatkowa lektura. Aplikacja bardzo dobrze sprawdza się przy ćwiczeniach 

rozumienia ze słuchu. Uczący się może słuchać nagrań w wolnej chwili, żeby się osłuchiwać z 

językiem, a sam lektor może zaproponować uczącym się ćwiczenia do przeczytanych książek 

albo stworzyć zestaw nowych słów, np. za pośrednictwem innyc aplikacji – Quizlet albo 

Memrise.  

bajkowyzakątek.eu58 - strona internetowa i kanał na YouTube poświęcone polskim i 

światowym bajkom i legendom. Bajki i legendy są prezentowane w postaci tekstu pisanego i 

nagrania, co pozwala na ćwiczenia ze zrozumieniem tekstu pisanego i prezentowanego ze 

słuchu. Strona jest podzielona na kilka kategorii: „Legendy polskie”, które z kolei podzielone 

są tematycznie na legendy o początkach państwa polskiego, warszawskie, krakowskie, 

poznańskie, toruńskie, gdańskie i związane z Bałtykiem, legendy lubelskie, sandomierskie, 

roztoczańskie, śląskie, a także legendy związane z górami, jeziorami, rzekami, zamkami, 

miejscowościami, władcami polskimi, rozbójnikami, a także legendy pisane wierszem. 

Kategoria „Legendy świata” jest podzielona na części świata i państwa. W zakładce 

„Ciekawostki” znajdziemy „Polskie tradycje”, „Bestiariusz” oraz „Zgadywanki-

wierszowanki”. bajkowyzakątek.eu może służyć jako źródło tekstów do czytania i słuchania 

podczas zajęć z języka polskiego, a także jako kompendium wiedzy o kulturze polskiej. Teksty 

ze strony można wykorzystywać na różne sposoby podczas przeprowadzania zajęć: można 

wykonywać ćwiczenia na tekście bezpośrednio po jego lekturze, można słuchać materiałów 

znajdujących się na stronie, można poprosić studentów o napisanie własnej legendy czy bajki 

(wcześniej opracowując cechy takich tekstów literackich) po przeczytaniu czy wysłuchaniu 

materiału wybranego przez lektora, innym razem można napisać swoją narodową legendę albo 

znaną bajkę, można połączyć to ćwiczenie z aplikacją PuppetPals59 i prosić studentów, aby 

zrobili minifilmik, a także nagrać w grupie legendę albo bajkę. Zaproponowanie studentom 

takiej strony może zainspirować ich do samodzielnego poszukiwania cech wspólnych dla obu 

kultur – polskiej i rodzimej. 

Następna strona internetowa i aplikacja są poświęcone muzyce. Piosenki to nieodłączny 

element zajęć z języków obcych, dlatego że pomagają studentom wymawiać, powtarzać, 

 
58 https://www.bajkowyzakatek.eu [dostęp:10.06.2021]. 
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odtwarzać nowe słowa. Sprzyjają też kameralnej atmosferze na zajęciach. Rozumienie 

piosenek w języku, którego się uczymy pomaga poczuć się pewniej, przypomina, że ćwiczenia 

gramatyczne i leksykalne nie są wszystkim, z czego składa się nauka języka. Aplikacja i strona 

internetowa lyricstraining.com60 są narzędziami do samodzielnej pracy studenta, a także do 

pracy na zajęciach stacjonarnych. Na stronie można znaleść piosenki w trzynastu językach, 

wśród których znalazł się także polski. Na platformie znajduje się 100 polskich piosenek 

popularnych współczesnych wykonawców. Użytkownik najpierw wybiera piosenkę, potem 

wybiera tryb gry „Wielokrotny wybór” albo „Karaoke”. Po wybraniu trybu gry, użytkownik 

decyduje się na poziom zaawansowania, na którym chce zagrać: „Początkujący”, „Średnio 

zaawansowany”, „Zaawansowany”, „Ekspert”. Od wybranego poziomu zależy ilość luk w 

tekście piosenki, które będzie musiał wypełnić uczący się. Jeżeli uczący się nie korzysta z 

aplikacji, to do każdej luki będzie miał 4 słowa do wyboru. Jeżeli korzysta ze strony 

internetowej, to ma samodzielnie wpisać brakujący wyraz. Użytkownicy na swoich ekranach 

widzą, ile mają luk i ile jeszcze zostało, ile razy dobrze wybrali albo wpisali słowo, ile razy 

popełnili błąd, ile mają punktów. Za każde dobrze wybrane albo wpisane słowo uczący się 

dostają punkty. Jeżeli nie udało się wybrać słowa od razu, uczący się dostaje jeszcze kilka prób, 

istnieje możliwość ominięcia słowa, którego nie udało się wpisać albo wybrać. Po zakończeniu 

gry można odsłuchać piosenkę jeszcze raz, śledząc jej słowa już w całości. Aplikacja i strona 

internetowa są bardzo dobrym pomysłem na urozmaicenie lekcji. To także dobra zabawa 

połączona z rywalizacją, jeśli tylko każdy z uczących się korzysta ze smartfona i ma ze sobą 

słuchawki. Istnieje możliwość grupowej gry, podczas której każdy podchodzi do laptopa i 

wpisuje słowa, których brakuje. Aplikacja sprawdza się podczas zaznajamiania się z popularną 

polską muzyką współczesną. Jedynym minusem tej strony jest to, że lektor nie może dodawać 

własnych piosenek, przez co program nie zawsze odpowiada na potrzeby lekcji 

przygotowywane w ramach zajęć. 

Następne dwie pozycje są autorskimi blogami tworzonymi przez lektorów języka 

polskiego jako obcego. Pierwsza pozycja to blog poświęcony podcastom. Strukturą przypomina 

podcasty tworzone przez BBC do nauki języka angielskiego jako obcego. Opiewają one 

najczęściej codzienne rozmowy dwóch prezenterów, do których jest wplątany wątek 

gramatyczny, leksykalny albo kulturowy. Druga propozycja to blog stworzony i prowadzony 

przez Małgorzatę Januszewicz – lektorkę języka polskiego jako obcego. Obie strony 
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internetowe mogą być pomocne podczas pracy samodzielnej, a także mogą służyć jako materiał 

dodatkowy na zajęciach grupowych. 

 bloggypolish.co.uk to blog prowadzony przez dwóch native speakerów – Anię i 

Łukasza. Blog jest poświęcony nauce języka polskiego, a jego twórcy skupiają się na tworzeniu 

podcastów. Te na poziomie A1 są poświęcone obchodzonym w Polsce świętom i obrzędom, 

przykładowo: Wielkanoc, walentynki, andrzejki, ale także polskiej kuchni, przesądom, 

stereotypom i tematom towarzyskim: wakacje, pogoda, zdrowie. Podcasty przyjmują formę 

rozmowy zwykłych ludzi w kawiarni albo w autobusie, niektóre pojęcia albo słowa prowadzący 

tłumaczą na język angielski, dlatego że głównymi odbiorcami ich działalności są osoby 

mieszkające w krajach anglosaskich, ale blog może być użyteczny również dla każdego, kto 

mówi po angielsku.  

Podcasty zakwalifikowane przez twórców do poziomu A1 są w znacznej mierze 

poświęcone gramatyce: koniugacji czasowników, podziałowi czasowników na rodzaje, 

zgodności rzeczownika z przymiotnikiem. Oprócz podcastów na stronie blogu w zakładce 

„Read-to-learn” można znaleść kilka krótkich tekstów o znanych polskich postaciach czy 

miejscach.  

Blog jest amatorski, raczej nie umożliwi samodzielnej nauki, ale jako źródło 

dodatkowych materiałów z pewnością się przyda. Tematyczne podcasty są świetnym sposobem 

na urozmaicenie lekcji. Do podcastów można bowiem stworzyć zadania i przeprowadzić 

ćwiczenia na rozumienie ze słuchu. Więcej na temat podcastów do nauki języka polskiego w 

następnym podrozdziale. 

malgorzatajanuszewicz.pl61 Pozdrowienia z Polski to blog, który jest adresowany do 

uczących (się) języka polskiego. Strona jest tematycznie podzielona na następujące części: 

„Lekcje audio”, „Lekcje wideo”, „Pisanie” (materiał w znacznej mierze został przygotowany z 

myślą o przygotowaniu się do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego), 

znajdują się na niej również pojedyncze artykuły dotyczące poprawnej wymowy oraz 

motywujące do nauki. W kategorii „Lekcje Audio” są teksty do słuchania w formie plików 

MP3 z ćwiczeniami w plikach PDF. Materiały są przeznaczone dla osób z poziomu A1-A2 i 

przygotowano je zarówno z myślą o samodzielnej nauce, jak i do wykorzystania przez lektorów 

na lekcjach. Teksty do słuchania tematycznie są podzielone na dwie grupy: okolicznościowe, 

które można powiązać z polskim kalendarzem, porami roku, ważnymi datami i uniwersalne, na 

każdy dzień. „Kategoria Lekcje Wideo” odsyła nas na platformę YouTube, gdzie kanał 
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Pozdrowienia z Polski zawiera 79 krótkich filmików, na których blogerka omawia najczęściej 

popełniane błędy przez swoich studentów (nie tylko gramatyczne, lecz także te dotyczące 

grzeczności językowej) i przedstawia zasady poprawności językowej. Sporo nagrań 

poświęcono pisaniu opowiadań, recenzji, esejów, sprawozdań i innych form wymaganych na 

egzaminach certyfikatowych z języka polskiego. Kategoria „Pisanie” jest przeznaczona dla 

osób zdających egzamin z poziomu B1-B2 i zawiera artykuły o strukturze i cechach pewnych 

tekstów z przykładamy ilustrującymi te cechy, także uczący się może pobrać dokument PDF z 

przykładami i krótkim podsumowaniem. 

Blog Pozdrowienia z Polski jest blogiem stworzonym odpowiednio do potrzeb lektorów 

i uczących się, w dużej mierze zawiera materiały wspomagające rozwój umiejętności pisania 

dla osób z poziomu B1 i B2. W zasobach blogu znajdują się także materiały do słuchania z 

ćwiczeniami na poziomie A1-A2. Materiały zamieszczone na stronie świetnie nadają się do 

samodzielnej nauki języka polskiego albo raczej do uzupełniania pewnych braków czy pracy 

nad poszerzeniem swoich umiejętności. Często jest bowiem tak, że w trakcie zajęć nie ma czasu 

na zrealizowanie wielu ćwiczeń, dlatego też strona może służyć pomocą przy nauce języka 

polskiego, nie zastąpi jednak realnych zajęć lekcyjnych. Strona jest czytelna, każdy łatwo 

znajdzie tam to, czego szuka. Strona Pozdrowienia z Polski jest przeznaczona dla osób 

kontynuujących naukę języka polskiego i pragnących przygotować się do egzaminu 

certyfikatowego. Opisywany blog jest doskonałym przykładem źródła wspomagającego 

samodzielną pracę w przygotowywaniu się do egzaminu. 

Następne dwie pozycje to bogato rozbudowane platformy poświęcone językowi 

polskiemu. Pierwsza z nich to polskinawynos.com 62 , strona zawiera różnorodny materiał 

dydaktyczny przeznaczony do wykorzystywania na lekcjach z języka polskiego jako obcego. 

Platforma jest przydatna zarówno dla lektorów języka polskiego, jak i dla osób pragnących 

samodzielnie rozwijać swoje umiejętności językowe. Druga strona to polskinawynos.com – 

dobrze znana wśród polskojęzycznych użytkowników. Ta platforma jest przeznaczona dla osób 

zaawansowanych jako źródło ciekawostek językowych. 

polskinawynos.com to platforma, która zawiera bogaty materiał do nauki i nauczania 

języka polskiego jako obcego. Strona posiada następujące zakładki: „Sprawności językowe” 

(„Czytanie”, „Mówienie”, „Słuchanie”, „Pisanie”), „Słownictwo”, „Gramatyka”, „Lekcje” 

(A1, A2, B1, B2, C1, C2, „Prawo” i „Lekcje konwersacyjne”), „Varia” i „Blog”. W zakładce 

„Sprawności językowe” w każdej ze sprawności podane są aktywne linki, które maja polski i 
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angielski tytuł, a także poziom językowy, na który są przeznaczone. Pod każdym linkiem 

znajdziemy dokument w formacie PDF z tekstem i ćwiczeniami albo ewentualnie z linkiem do 

audio- czy wideomateriału. Wszystkie materiały są jednolicie opracowane. Najmniej 

materiałów jest na początkowe poziomy, takie jak A1 i A2. Ciekawa, zróżnicowana i nietypowa 

jest tematyka materiałów przeznaczonych na wyższe poziomy, nie są to tematy spotykane w 

podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego. Mamy więc następujące tytuły: 

„Projektanci mody w Polsce” (B1), „Broń jądrowa” (C1) albo „Humor w kampaniach 

wyborczych” (B1-B2). Takie teksty z zakresu kultury współczesnej pomagają uczącym się nie 

tylko rozwijać swoje kompetencje językowe, lecz także poszerzać wiedzę ogólną o świecie i 

kulturze, co bywa bardzo pomocne przy wykonywaniu prac pisemnych na egzaminach 

certyfikatowych. Niewątpliwie też proponowane materiały są bardzo pomocne dla samych 

lektorów prowadzących zajęcia. W zakładce „Sprawności językowe” propozycje do 

„Słuchania” i „Czytania” mogą być wykorzystywane do samodzielnej nauki, jednak materiały 

z „Pisania” i „Mówienia” wymagają wsparcia i kontroli ze strony lektora. W zakładce 

„Słownictwo” znajdziemy sporo ćwiczeń podzielonych na kolejne kategorie: dopasowywanie 

słów do obrazków, dopasowywanie słów do definicji, krzyżówki, wykreślanki, gry. Ponadto 

znajdują się tu źródła online i możliwość stworzenia zestawu słów w Memrise, Quizlet i 

Flickr63. Materiały przedstawione w tej zakładce nadają się zarówno do pracy na zajęciach, jak 

i samodzielnej nauki, tu warto zwrócić uwagę na poziom zaangażowania uczącego się i jego 

dostęp to materiałów online, a także jego obeznanie z takiego rodzaju narzędziami. Zakładka 

„Gramatyka” zawiera materiały podzielone na: „Tablice gramatyczne”, „Tablice 

koniugacyjne”, „Materiały teoretyczne połączone z ćwiczeniami”, „Ćwiczenia”, „Osobliwości 

w odmianie rzeczownika”, „Gry”, „Ćwiczenia online” i „Kursy wideo”. Przedstawione 

materiały gramatyczne są jak najbardziej przydatne do samodzielnej nauki języka polskiego 

dla osób pragnących pracować nad kwestiami, w których popełniają najwięcej błędów albo 

które są najbardziej problemowe. Zamieszczone tu tablice gramatyczne mogą być 

wydrukowane i wykorzystywane jako materiał podręczny, do którego zawsze można sięgnąć. 

W tej części platformy znajduje się także zakładka zawierająca link do „Klucza ćwiczeń”, który 

pozwala uczącym się zweryfikować wykonywane przez siebie zadania. Z kolei zakładka 

„Lekcje” będzie najbardziej użyteczna dla lektorów. Lekcje są podzielone poziomami, 

najwięcej jest ich z zakresu C1 i C2. Większość lekcji składa się ze wstępu, czyli prezentacji 

słownictwa, z ćwiczenia na rozumienie tekstu pisanego i mówienia, z ćwiczenia na rozumienie 
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ze słuchu, a także z materiałów dodatkowych, do których uczący się może sięgnąć, żeby 

poszerzyć wiedzę na dany temat. Takie materiały mogą być również wykorzystane w formie 

zadania domowego, bo każda lekcja zawiera klucz do ćwiczeń. Zakładka „Varia” składa się z 

pozycji: „Gry” i „Książeczki” i „Najczęściej zadawane pytania”. Do „Gier” nie ma 

przypisanych poziomów, wśród „Książeczek” na razie jest przedstawiona tylko jedna, a pytanie 

może zadać każdy użytkownik strony, wypełniając formularz. Zakładka „Blog” zawiera krótkie 

teksty kulturoznawcze dopasowane do pewnego poziomu językowego, poziom jest podany 

obok tytułu tekstu. Do każdego tekstu są podane słowniczek i ćwiczenia.  

Platforma polskinawynos.com jest bogato rozbudowana, zawiera mnóstwo materiałów 

dydaktycznych przeznaczonych zarówno dla studentów, jak i lektorów. W dobie internetu taka 

strona może okazać się doskonałym narzędziem do pracy nad ulepszeniem swojej polszczyzny. 

Wszystko to dzięki aktywnym linkom do materiałów audio i wideo, które prowadzą do innych 

stron/źródeł internetowych, gdzie uczący się mogą znaleźć materiały, które ich bardziej 

zainteresują. Opracowane zestawy są dobrane w sposób przemyślany, dotyczą wszystkich 

sprawności językowych i są świetnym uzupełnieniem tradycyjnych lekcji opartych na 

podręczniku. 

polszczyzna.pl 64  jest uzupełnieniem istniejącej od kilku lat strony na Facebooku 

Poprawna polszczyzna. Można na tej stronie znaleźć kompendium zagadnień językowych, z 

którymi mierzą się codziennie miliony Polaków i osoby aspirujące do biegłego posługiwania 

się polszczyzną. Na stronie prowadzą się dyskusje na temat języka polskiego. Czytelnicy mogą 

zadawać pytania, dzielić się ciekawostkami i refleksjami na temat języka polskiego. 

Strona polszczyzna.pl składa się z następujących zakładek: „Błędy językowe”, 

„Ciekawostki”, „Poradnia”, „Sprawdź pisownię”, „Dyktanda” i „Quizy”, a także mniej dla nas 

interesujące – „Sklep” i „Informacje”. W części poświęconej błedom językowym dokonano 

podziału na: błędy gramatyczne, leksykalne, stylistyczne, ortograficzne i interpunkcyjne. W 

każdej z zakładek znajdziemy artykuły dotyczące kłopotliwych przypadków językowych, w 

których są wytłumaczone reguły i przywołane przykłady użycia omawianych form. 

„Ciekawostki” zawierają artykuły na temat etymologii pewnych wyrazów oraz sposobów ich 

użycia, odwołują się także do rzadko używanych form. Są to materiały przeznaczone dla osób 

na wysokim poziomie opanowania języka polskiego, które pragną sięgnąć jeszcze głębiej. W 

„Poradni” znajdziemy artykuły tłumaczące problemy językowe, które napotykają native 

speakerzy i osoby uczące się języka polskiego. Wśród zadawanych pytań redakcja strony 
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wybiera najbardziej problematyczne, a następnie wyczerpująco tłumaczy daną wątpliwość 

językową w formie artykułu. Zakładka „Ciekawostki” jest niezbędną lekturą dla osób 

pragnących polepszyć swój poziom językowy albo dla osób mających pewne wątpliwości 

językowe. Kolejna zakładka to „Korektor online”. Jest to narzędzie, które sprawdza teksty 

online, poprawiając wszelkie błędy językowe, które napotka – zarówno błędy interpunkcyjne 

czy ortograficzne, jak i stylistyczne. Dodatkową cechą, jaką posiada zakładka, jest poprawianie 

literówek i wstawianie polskich znaków diakrytycznych. „Korektor online” może pomóc 

użytkownikom utrwalić w pamięci poprawne formy językowe. W zakładce „Quizy” i 

„Dyktanda” znajdziemy „Gry słowne”, „Quizy” ortograficzne, ortograficzno-fleksyjne, a także 

interpunkcyjne. 

Strona polszczyzna.pl zawiera mnóstwo materiałów dla osób kontynuujących naukę 

języka polskiego i oraz tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę. Strona jest dobrym 

narzędziem wspomagającym naukę, zawiera artykuły na najbardziej trudne i dyskusyjne 

pytania. Strona jest również dobra dla lektorów języka polskiego, bo uświadamia im, z czym 

studenci mogą mieć najwięcej problemów i na co warto zwrócić uwagę podczas zajęć. 

Podpowiada nauczycielom, w jaki sposób wytłumaczyć trudny materiał, a uczącym się oferuje 

mnóstwo materiałów, gdzie w prosty sposób są przedstawione trudne zagadnienia językowe. 

Strona jest bardzo dobrym i użytecznym narzędziem dodatkowym dla osób kontynuujących 

naukę języka polskiego. 

easy-polish.com65 to platforma do nauki języka polskiego jako obcego. Strona składa 

się z następujących zakładek: „Nauka słówek A1- C2”, „Rozmówki A1- C2”, „Słówko dnia”, 

„Wideo”, „Moje słówka” i „Moje konto”, a także „Mediateka”. Słowa z poziomów A1-C2 

składają się z 40 zestawów tematycznych, przy czym niektóre z zestawów zawierają jeszcze 

mniejsze zestawy. Wchodząc do każdego z zestawów słów, użytkownik ma dwie opcje: „Pokaz 

slajdów” albo „Test ze słówek”, przy czym użytkownik musi wybrać, z jakiego poziomu słów 

chce się uczyć i jaką liczbę słów ma obejmować zakres. Ponadto na stronie jest podana pełna 

lista słówek z danego zakresu tematycznego, którą można wydrukować. Najeżdżając na słowo 

użytkownik widzi ilustrację tego słowa/pojęcia i przykład użycia, czyli zdanie z tym słowem. 

Każde słowo użytkownik może dodać do swojego słownika i wrócić do jego nauki. Rozmówki 

A1-C2 składają się z 22 zestawów tematycznych, można je posłuchać, przeczytać, 

wydrukować. Po aktywacji poszczególne słowa zawierają ilustrację i przykład użycia. Jeżeli 

użytkownik nie posiada konta premium, nie może skorzystać z pełnego pakietu usług. Zakładka 
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„Słówko dnia” jest podzielona na trzy poziomy: A, B, C. Użytkownik może zasubskrybować, 

dzięki czemu codziennie będzie otrzymywał na e-maila nowe słowo z tłumaczeniem, 

przykładem użycia i ścieżką dźwiękową. W zakładce „Wideo” znajdują się filmiki 

przedstawiające słownictwo z różnych zakresów tematycznych.  

 Zakładka „Mediateka” jest tym, co różni platformę easy-polish.com od innych. W tej 

zakładce są alfabetycznie przedstawione polskie filmy w wolnym dostępie. Użytkownik 

znajdzie tu nie tylko stare ekranizacje znanych utworów literackich, lecz także filmy 

współczesne. Dostępne są także polskojęzyczne utwory muzyczne i audiobooki ułożone w 

kolejności alfabetycznej z podpiętymi linkami. Takie autentyczne materiały przydadzą się 

osobom uczącym się języka polskiego i mieszkającym za granicą, a niemającym wolnego 

dostępu do polskojęzycznych materiałów. 

mozaweb.com66 to platforma z materiałami do nauki różnych dziedzin. Dla lektorów 

języka polskiego platforma może być przydatna ze względu na zamieszczane na niej filmiki 

edukacyjne. Wszystkie materiały wideo można podzielić na filmiki wykonane w formacie 3D 

i 2D. Materiały zostały też posortowane tematycznie na takie przedmioty, jak: geografia, 

chemia, biologia, matematyka, fizyka, biologia, technologia, historia, sztuka wizualna. 

Zamieszczone tu video mogą być pomocne w przedstawianiu nowego materiału, nowego 

słownictwa związanego z dziedzinami, które są uczone po polsku na kursach przygotowujących 

do studiów na polskich uczelniach. Filmiki wykonane w formacie 3D przedstawiają np. budowę 

ludzkiego ciała, do tego są podane słowa po polsku, a także odpowiednik audio tych słów. 

Student po zapoznaniu się ze słownictwem na lekcji może wrócić do niego po jakimś czasie w 

ramach powtórki za pomocą aplikacji, którą może mieć w swoim telefonie. Platforma przyda 

się do prezentacji słownictwa specjalistycznego, którego zwykle brak w podręcznikach do 

nauki języka polskiego. Strons może być także ilustracją materiału oraz materiałem do 

samodzielnej powtórki materiału przez studenta.  

Wymienione w tym podrozdziale platformy i blogi świetnie pokazują, że nie posiadając 

urządzeń przenośnych, a z pomocą laptopa albo komputera stacjonarnego, studenci mają do 

dyspozycji strony internetowe poświęcone nauce języka polskiego. Niektóre z wymienionych 

pozycji mogą być równocześnie przydatne lektorom przy planowaniu programu kursu 

językowego. Istnienie tak dużej liczby stron internetowych wspomagających naukę języka 

wskazuje na popularność polszczyzny wśród innych języków obcych, a także pokazuje 

możliwość samodzielnej nauki, nawet poza Polską. Szanse samodzielnego wykorzystania 
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przedstawionych pomocy wzrastają, jeżeli zostaną przedstawione w trakcie zajęć. To zachęta 

lektora może jeszcze bardziej skłonić uczących się do sięgania po inne, atrakcyjne, pomoce 

dydaktyczne. 

 

2.3. Strony do tworzenia wypracowań  

W tym podrozdziale zostaną omówione strony przeznaczone do tworzenia materiałów 

wspólnie z uczącymi się. Mówiąc o materiałach, mam na myśli teksty w języku polskim 

stworzone przez studentów, komiksy z krótkimi wypowiedziami, minisztuki teatralne, filmiki 

animacyjne, mówiące awatary. Te wszystkie formy pracy, które można wykonać przy pomocy 

przedstawianych kolejno narzędzi, nie są obowiązkowe, ale mają za zadanie urozmaicić zajęcia 

językowe, dając jednocześnie możliwość otwarcia się na nowe form pracy i sprawdzenia, czy 

tak uczącym się, jak i samym lektorom takie rozwiązania odpowiadają. Ponadto wchodzenie w 

role pisarza, reżysera, aktora może dodatkowo urozmaicić spotkania w ramach nauki języka 

polskiego jako obcego. 

Pierwsza strona to storybird.com67  – angielskojęzyczna platforma przeznaczona do 

tworzenia książek elektronicznych – bajek, komiksów, opowieści czy wierszy. Strona zawiera 

bazę ilustracji, które zostały stworzone przez profesjonalnych ilustratorów i grafików. Główną 

cechą platformy jest bogata baza rysunków, które stanowią podstawę albo inspirację do nowych 

historii. storybird.com może służyć w celu rozwijania umiejętności pisania w każdym języku 

(w naszym przypadku w języku polskim, ale też można zaproponować studentom stworzenie 

książki dwujęzycznej: w języku polskim i języku ojczystym), ćwiczeniu wyobraźni poprzez 

dokańczanie wybranej historii, czytaniu książek stworzonych przez kolegów. Na stronę 

storybird.com można się zalogować jako nauczyciel, uczeń/student, pisarz albo rysownik. 

Będąc nauczycielem, można założyć klasę, co następnie pozwala na dodanie tam swoich 

studentów i przeglądanie ich pracę. Student ma do dyspozycji: picture book, czyli książkę 

obrazkową, long form story, czyli opowieść na kilka rozdziałów, komiksy, flash fiction, czyli 

krótkie teksty maksymalnie na 500 słów i poezję. W celu stworzenia obrazkowej książki 

student najpierw wybiera styl/zestaw ilustracji, dalej decyduje się na okładkę i przystępuje do 

tworzenia książki. Każda strona składa się z obrazka (jednego z zestawu ilustracji) i miejsca na 

tekst. Po zakończeniu pisania student może zachować tekst w formie PDF, a następnie ściągnąć 

i wydrukować. Opowieść ma bardziej rozbudowaną strukturę – oddzielna strona, obrazek 

(który twórca sam wybiera z zestawu) i więcej niż w obrazkowej książce miejsca na tekst. Taka 

 
67 https://storybird.com [dostęp:10.06.2021]. 
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opcja może być przydatna dla osób kontynuujących naukę języka albo dla tych, którzy już 

skorzystali z książki obrazkowej. Warto zauważyć, że zestawy obrazków proponowanych dla 

tych dwóch rodzajów tekstów są różne – w książce obrazkowej występują przedmioty albo 

osoby, a w opowieściach na ilustracjach można dostrzec jakiś konreny wątek, zmieniają się też 

wyrazy twarzy bohaterów, którzy często przemieszczają się. Dzieje się tak, dlatego że opowieść 

ze swoją strukturą jest dłuższa, bogatsza w rozmaite wydarzenia. Ilustracje przeznaczone do 

komiksów opisują różne sytuacje, które odbywają się z tytułowym ptaszkiem (nazwa platformy 

to storybird – historie ptaka) – głównym bohaterem – i jego przyjaciółmi, którzy pojawiają się 

w różnych odcinkach. Komiksy są krótkie, najczęściej zawierają cztery cytaty i dotyczą 

określonej sytuacji (tytuły komiksów: „Prezent”, „Gotowanie”, „Choroba”). Jest to bardzo 

dobry sposób na ułożenie dialogów podczas pracy w parach na lekcji, na utrwalenie pewnej 

leksyki związanej z tematem i tworzenie sytuacji komunikacyjnej. Krótki tekst na 500 słów 

zawiera tylko jeden obrazek, jest jednostronicowy. Ważne jednak jest to, aby tekst był związany 

z obrazkiem. To zadanie ma na celu nauczyć studentów używania ograniczonej liczby słów i 

wyrażania swoich myśl w sposób syntetyczny, co jest przydatne zwłaszcza przy zdawaniu 

egzaminu państwowego z języka polskiego jako obcego. Kolejnym zadaniem, które można 

wykonać w ramach korzystania z omawianej strony jest losowanie między studentami pewnych 

wyrazów albo konstrukcji gramatycznych, które następnie będą wykorzystane w tekście. 

Można też ograniczyć piszącym maksymalną liczbę słów z 500 do 250, zdecydować o stylu 

czy gatunku tekstu. W przypadku poezji nauczyciel może poprosić całą grupę o napisanie 

wiersza do tej samej ilustracji, mogą to być ilustracje tematyczne, przeznaczone do jakiegoś 

dnia albo święta. 

 Platforma storybird.com ma za zadanie polepszyć sprawność pisania, jest bardzo 

współczesna, kolorowa, atrakcyjna i łatwa w obsłudze, a co istotne w prosty sposób student 

może dostać własnoręcznie stworzoną książkę napisaną w obcym języku, którego się uczy. 

Oprócz platformy storybird.com w artykule Rola aplikacji dydaktycznych w nauczaniu 

zdalnym znajdziemy program StoryJumper68, w którym autorka poleca tworzenie książek, 

broszur albo wydawanie szkolnej/uczelnianej gazetki. Jest to praktyczne narzędzie do 

synchronicznej pracy grupowej nad konkretnym projektem, gdzie zespół może działać 

jednocześnie, nie przeszkadzając sobie nawzajem (Pokrzycka 2021).  

 
68 https://www.storyjumper.com [dostęp:10.06.2021]. 
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MakeBeliefsComix.com69, pixton.com70, writecomics.com71, wittycomics.com72 są to 

strony internetowe przeznaczone do tworzenia komiksów, działające na podobnych zasadach. 

Na każdej stronie można stworzyć komiks jedno lub więcej stronicowy, używając własnych 

zdjęć albo zdjęć oferowanych przez program. Strony pozwalają wybierać bohaterów, tło, na 

którym się odbywa akcja, dodawać dymki, w których wpisuje się tekst. Na temat programu 

pixton.com jako wartym polecenia wspomina Lidia Pokrzycka w artykule Rola aplikacji 

dydaktycznych w nauczaniu zdalnym (Pokrzycka 2021). Podczas nauczania języka polskiego 

jako obcego można zaproponować studentom stworzenie własnych komiksów. Proces jest 

podobny do projektowania książek w storybird.com. Różnica polega jednak na tym, że w 

komiksach można ująć więcej sytuacji komunikacyjnych, które byłyby odzwierciadleniem albo 

powtórzeniem materiału z zajęć. Komiksy mogą być też przydatne do ćwiczenia umiejętności 

pisania. Jeszcze jedną zaletą wykorzystania komiksów na zajęciach jest okazja do 

wypowiadania napisanego tekstu, co bardziej nieśmiałych może ośmielić dzięki wejściu w rolę 

wybranego bohatera. Tworzenie komiksów można zacząć już po pierwszych lekcjach, kiedy 

studenci uczą się podstawowych wyrazów i zwrotów po polsku, dla nich samych taka forma 

pracy w może być oznaką postępów w nauce języka obcego. W odróżnieniu wcześniej 

proponowanych tekstów komiks nie wymaga opisu wielu rzeczy albo wyglądu bohatera – tu 

najważniejsze są dialogi. Współczesne technologie pozwalają tworzyć komiksy w wersji audio, 

gdzie wypowiedzi postaci mogą być napisane w dymkach, ale także mieć podkład głosowy 

twórcy tej historii. Tworzenie takiej historyjki obrazkowej może być pomysłem na projekt 

grupowy z większą liczbą postaci, gdzie każdy członek grupy będzie odpowiedzialny za słowa 

i głos swojej postaci. 

Puppet Pals to aplikacja imitująca teatrzyk dziecięcy. Nie jest to narzędzie stworzone 

bezpośrednio do nauki języków obcych czy w szczególności do nauki języka polskiego, choć 

została pomyślana jako pomoc dydaktyczna. Na początku użytkownikom/nauczycielom zostaje 

zaprezentowany mały tutorial wyjaśniający od czego warto zacząć pracę z aplikacją, a w dalszej 

kolejności to sami nauczyciele wdrażają studentów w pracę z aplikacją umożliwiającą robienie 

własnych filmików czy tworzenie historyjek. Podczas pracy z omawianym narzędziem zaraz 

na początku student wybiera lokalizację (scena teatralna, gwiezdne niebo, igloo na 

Antarktydzie, współczesna miejska ulica, antyczne miasto, wiejska łąka, piramidy na pustyni, 

 
69 https://www.makebeliefscomix.com [dostęp:10.06.2021]. 
70 https://www.pixton.com [dostęp:10.06.2021]. 
71 http://writecomics.com [dostęp:10.06.2021]. 
72 http://www.wittycomics.com [dostęp:10.06.2021]. 
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wieś, świat pod wodą, można też dodać własne zdjęcie z aparatu), następnie środek transportu 

(w wersji bezpłatnej jest to koń czy policyjny samochód), bohaterów (w wersji bezpłatnej jest 

to Shakespeare, Lincoln, baletnica, cowboy, chłopczyk, dziewczynka lub własna postać ze 

dowolnie wprowadzonym zdjęciem), których dodatkowo można multiplikować, co pozwala na 

stworzenie nieskończenie wielu postaci. W kolejnym etapie użytkownik wybiera postać, która 

mówi, porusza się i, co najważniejsze, nagrywa głos jej głos. Każda z postaci potrafi się w 

prosty sposób poruszać (w górę, w dół, w prawo, w lewo, potrafi ruszać się rękami i nogami). 

Warto pamiętać, że można wsadzić postać do radiowozu albo posadzić ją na koniu. Po nagraniu 

takiego filmiku najważniejsze jest zachowanie go, żeby móc później obejrzeć go z całą grupą. 

Można nawet zorganizować minifestiwal filmowy, na którym pokazane zostaną filmiki 

zrobione przez studentów. Puppet Pals to odpowiednik tradycyjnej pracy w parach albo 

grupach przy budowaniu dialogów czy tworzeniu miniscenek. Głównym atutem aplikacji jest 

to, że przygotowaną prezentację można zapisać, a następnie odtworzyć, co pozwoli na 

wychwycenie błędów przez samych studentów, którzy będą mogli usłyszeć, jak mówią w 

języku obcym. To niewątpliwie doskonały sposób na urozmaicenie zwykłej lekcji językowej. 

Dzięki takiemu przerywnikowi studenci będą mogli dostrzec, że nauka języka może być 

zabawą, kreatywny działaniem, a sam telefon użytecznym narzędziem do nauki języków 

obcych. Podobną aplikacją do tworzenia dialogów i filmików animowanych jest Dvolver73, 

również polecana przez Lidię Pokrzycką (2021). 

vyond.com74 to platforma do tworzenia filmików, która ma rozbudowane narzędzia, 

bogaty wybór bohaterów i scenerii. Postacie mogą się poruszać, zmieniać przestrzeń i wygląd, 

także dzięki tej stronie można nagrywać różne głosy albo pisać słowa na kształt komiksowych 

dymków. Ta platforma funkcjonuje na podobnych zasadach co aplikacja Puppet Pals, tylko że 

nie ma swojego odpowiednika w formie aplikacji i jest bezpłatna tylko przez pierwsze 2 

tygodnie użytkowania. Filmiki zrobione na tej platformie naprawdę wyglądają jak 

profesjonalnie zrobione animacje. vyond.com można więc wykorzystywać w ten sam sposób 

co omawianą wcześnie aplikację Puppet Pals, tworząc podobne zadania podczas lekcji.  

voki.com75 to z kolei strona do tworzenia awatarów, czyli mówiących postaci. Twórcy 

strony podkreślają, że największa korzyść płynąca z voki.com w procesie edukacji to 

przełamywanie lęku przed mówieniem w języku obcym. Student wybiera postać i tworzy ją w 

oparciu o dostępne narzędzia, a zaraz po tym nagrywa głos. Warto zaznaczyć, że stworzenie 

 
73 https://dfilm.com [dostęp:10.06.2021]. 
74 https://www.vyond.com [dostęp:10.06.2021]. 
75 https://www.voki.com [dostęp:10.06.2021]. 
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trzech awatarów jest bezpłatne. Poza postacią można także stworzyć prezentację, dodając 

kolejne slajdy z mówiącym awatarem. Nagranie można zapisać, będzie zachowane na koncie 

w zakładce „Moje awatary”, a w odpowiednim momencie przesłać je dowolnej osobie. Taka 

aktywność może być wykorzystana jako zadanie domowe przy nauczaniu zdalnym. 

Zastosowanie awatara może być różnorakie – od przedstawienia siebie w formie wirtualnej 

postaci po wypowiedzi na temat tego, co się robiło wczoraj czy jakie się ma plany itd. Takie 

działanie nie zastąpi ustnej wypowiedzi – nie ma też takiego celu – ale z pewnością może 

urozmaicić zajęcia i sposoby odpowiedzi studentów. 

Jak już zostało wspomniane na początku podrozdziału, aplikacje te nie są obowiązkowe 

na zajęciach językowych, ale praca za ich pomocą może być niezwykle motywująca i budująca  

dla studentów. Oczywiście, na początku wykorzystanie takich narzędzi może zająć więcej 

czasu, warto więc być na to przygotowanym. Studenci jednak na pewno będą czerpać 

przyjemność ze współpracy z kolegami z grupy w otoczeniu nowoczesnych technologii. 

 

2.4. Quizy i testy 

W tym podrozdziale przedstawię strony i aplikacje do zabaw quizowych, tworzenia 

własnych quizów, testów i ćwiczeń. Tego rodzaju narzędzi jest bardzo dużo, dlatego ta część 

pracy ma zachęcić do zapoznania się z bogatą ofertą aplikacji i platform poświęconych 

testowaniu. Quizy wtłaczają bowiem na zajęcia nieco świeżego powietrza zaraz po 

wprowadzeniu konkretnego zagadnienia. Pozwalają więc rozluźnić atmosferę, podejść do 

sprawdzenia wiedzy bez napięcia, jednocześnie bawiąc się i rywalizując z kolegami z grupy. 

Testy i quizy stworzone na stronach internetowych mogą być modyfikowane i wykorzystywane 

wielokrotnie, czy to podczas zajęć, czy jako zadanie domowe.  

Gry Słowa 2019 aplikacja, która ma bardzo czytelną strukturę, a w dodatku jest 

bezpłatna. Gracz wybiera kategorię spośród następujących: „Zwierzęta”, „Rekreacja”, 

„Technologia”, „Sztuka”, „Przemysł”, „Samochód”, narzędze oferuje około 67 kategorii, a im 

wyższy poziom, tym trudniejsze słowa. Zabawa polega na tym, żeby gracz z rozrzuconych liter 

ułożył poprawny wyraz. Gracz także ma pewną liczbę wskazówek, które mogą podpowiedzieć 

pierwszą albo kolejną literę wyrazu. Dopiero opanowawszy wcześniejszy poziom, gracz może 

przejść do następnego. Jest to trudna gra dla osób zaczynających naukę języka polskiego, ale 

może stać się dobrą rozrywką, przerywnikiem podczas zajęć z grupą zaawansowaną. Aplikacja 

przydaje się bardziej w celu poszerzania wiedzy ogólnej, szybkiego reagowania, ćwiczenia 

koncentracji, niż do nauki nowych słów, ale oczywiście można wypisać i opracować z grupą 

każde nowe słowo. Aplikacja może być przydatna na zawodach językowych (poświęconych 
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dniu języka polskiego albo dniu języka ojczystego), kiedy studenci są podzieleni na drużyny i 

cała grupa zgaduje słowo.  

Quiz wiedzy 76  to odpowiednik popularnego teleturnieju, w którym gracz dostaje 

pytanie, 4 warianty odpowiedzi i ma 60 sekund, żeby na nie opowiedzieć, ma także możliwość 

wybrać następne pytanie, poprosić o pomoc znajomych albo zostawić tylko dwa warianty 

odpowiedzi. Pytania pochodzą z kategorii „Wiedza ogólna” i sprawdzą się dla osób 

zaawansowanych językowo. Z pewnością wadą gry jest to, że padające pytania nie należą do 

konkretnej kategorii, ale są z różnych dziedzin. Taki quiz może być wykorzystany podczas 

wydarzenia poświęconego kulturze albo językowi polskiemu wśród osób dobrze mówiących w 

tym języku, sprawdzi się również jako gra drużynowa. Można wypisywać z pytań i wariantów 

odpowiedzi nowe nieznane słowa i struktury gramatyczne, a następnie omawiać je ze 

studentami. Innym pomysłem jest stworzenie własnych pytań do quizu i agranie na zajęciach 

(pytania mogą dotyczyć tematu omawianego podczas ostatnich lekcji), wtedy też zarówno 

poziom językowy, jak i zakres tematyczny będzie odpowiedni dla grupy. Tym sposobem 

aplikacja jest tylko narzędziem do demonstracji gry. 

globalquiz.org 77  to strona internetowa, która zawiera ogromną liczbę testów 

zróżnicowanych tematycznie. Pytania są przetłumaczone na wiele języków, nie są 

zróżnicowane poziomami, tylko kategoriami. Użytkownik ma możliwość dodania własnych 

pytań, do których musi dodać warianty odpowiedzi, wytłumaczenie poprawnej odpowiedzi, 

zdjęcie i link do strony, gdzie można sprawdzić podaną informację, potem pytanie przechodzi 

przez proces akceptacji, oceny i korekty. Pytania przedstawione w GlobalQuiz są trudne, każdy 

quiz zawiera 10 pytań, a na każde pytanie gracz ma ograniczoną ilość czasu, po każdej 

odpowiedzi (dobrej albo złej) gracz widzi wytłumaczenie\objaśnienie. Platforma oferuje 

rankingi graczy z całego świata, dlatego że głównym celem globalnego quizu jest 

granie/rywalizacja we spólnocie międzynarodowej. W taki quiz można zagrać całą grupą, 

czytając i omawiając razem pytania i warianty odpowiedzi, można zaproponować studentom 

grę jako formę pracy domowej – zadaniem będzie wówczas ułożenie pytań albo wypróbowanie 

własnych możliwości w roli tłumacza. Takie quizy mogą być wykorzystywane na zajęciach z 

grupą zaawansowaną w ramach zabawy. 

Quiz duel to quiz w języku polskim do zagrania w parach na odległość. Można wybrać 

losowego przeciwnika albo znajomego z Facebook’a, czy nawet zaprosić znajomego, np. 

kolegę z grupy. Rywalizacja odbywa się na odległość, na ekranach smartfonów każdego z 

 
76 https://www.quizme.pl [dostęp:10.06.2021]. 
77 https://globalquiz.org [dostęp:10.06.2021]. 
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graczy. Najpierw pierwszy gracz wybiera kategorię i odpowiada na 3 pytania, każde ma 4 

warianty odpowiedzi, w tym czasie drugi gracz czeka. Gra toczy się w 6 kategoriach. 

Przykładowe kategorie to: „W laboratorium”, „Książki i słowa”, „Rozrywka”, „Dusza i ciało”, 

„XXI wiek”, „Sportowe emocje”, „Postęp i technika”. W tym quizie pytania są podzielone 

tematycznie, ale na ich dobór nie mamy żadnego wpływu. Podobnie jak poprzednio opisywany 

quiz, ten może być przeznaczony na zajęcia z języka polskiego jako obcego dla wyższych i 

bardziej zaawansowanych grup, to doskonała formą rozrywki i obcowania z językiem polskim. 

Ten quiz zawiera pytania z różnych dziedzin, ale dotyczących polskiej rzeczywistości, quiz z 

takimi pytaniami może służyć poszerzaniu wiedzy o świecie, a szczególnie o Polsce. Można 

zagrać w taki quiz, dzieląc studentów na grupy. Ta forma aktywności przyda się nie tylko na 

zajęciach dodatkowych, lecz także imprezach językowych. 

Kahoot!78 to platforma do tworzenia quizów online. Na głównym ekranie pojawia się 

pytanie i cztery warianty odpowiedzi, a na urządzeniach uczestników wyświetlają się tylko 

warianty odpowiedzi, uczestnicy gry mają określony czas na odpowiedź (można go regulować 

w zależności od pytania i każdej gry osobno). Każda gra jest indywidualnie tworzona przez 

nauczyciela i dostosowana do potrzeb jego klasy, czyli każdy nauczyciel może stworzyć swój 

własny Kahoot! Na własne potrzeby. Oczywiście, można też korzystać z już stworzonych 

Kahoot!, które znajdują się w swobodnym dostępie w sieci. Zaleca się, by do każdego pytania 

dodawać obrazek albo filmik o wysokiej jakości dla aktywacji największej liczby kanałów 

percepcji każdego studenta. Liczba pytań w quizie jest nieograniczona. Po każdym pytaniu 

pojawia się tabelka z liczbą poprawnych i niepoprawnych odpowiedzi, co otwiera dyskusję: 

kto, jak odpowiedział i dlaczego. W tabelce pojawiają się imiona i punkty pierwszych pięciu 

uczestników oraz ich liczba punktów i zajmowane miejsce (liczy się szybkość odpowiedzi i 

poprawność). Po zakończeniu quizu program generuje szczegółowy raport z odpowiedziami 

wszystkich studentów na każde pytanie. Raport może być pobrany przez nauczyciela i 

wykorzystany jako skuteczne narzędzie do analizy. Nauczyciel może się też podzielić tym 

raportem ze studentami za pomocą Google Drive albo dowolnego portalu społecznościowego. 

W game options jest możliwość wybrania opcji Podium, która pokazuje ranking uczestników 

po zakończeniu gry: kto jest na pierwszym, drugim, trzecim miejscu. 

Po zakończeniu rozgrywki wyniki można zachować i podać uczniom link do 

skorzystania w domu z trybu Ghost mode79, żeby mogli poprawić swoje gorsze rezultaty. Ma 

 
78 https://kahoot.com [dostęp:dostęp: 15.10.2018]. 
79 Ang. ghost – widmo, pojęcie opisujące brak rzeczywistego rywala w grze, tylko przebieg gry z zapisanymi 

wynikami innego gracza albo również z własnymi wynikami z poprzedniej tury. 
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to swoje zalety, bo pozwala na powtórzenie oraz zastanowienie się po raz kolejny nad trudnym 

pytaniem. Można zagrać w tę samą grę kilka razy w ciągu jednej lekcji, żeby pokazać 

studentom ich postępy. Atrakcyjne będzie też zagranie przeciwko ghostom-celebrytom, 

nauczycielowi albo zespołowi Kahoot!. 

Oprócz opcji Ghost mode istnieje także możliwość użycia opcji Blind Kahoot!80. Jest to 

ta sama gra, tylko o innej strukturze, którą twórcy proponują używać do prezentacji nowego 

tematu albo materiału. 

Connected Kahoot! to z kolei tryb gry między klasami albo zespołami, może nawet być 

wykorzystany do rywalizacji między klasami z różnych państw. Do takiego trybu gry jest 

potrzebny ekran, którym możemy się podzielić przez „video call” (możemy do tego 

wykorzystać Skype albo Google Hangouts) i klasa przeciwna. Diobrze byłoby, żeby w tego 

rodzaju rozgrywkach brały udział zaznajomione z programem klasy. W grze trzeba zadbać o 

język pytań, realia kulturowe, które odpowiadają obu klasom, najlepiej podzielić się grą z 

drugim nauczycielem kilka dni przed zajęciami, żeby treść była dopasowana do obu klas. 

Można też zaproponować studentom dodanie nazwy klasy albo miejscowości do nazwy 

użytkownika (nick) przy logowaniu dla zdrowej rywalizacji. 

Learners to Leaders to jeszcze jeden tryb quizu, który pozwala uczniom na stworzenie 

swojego własnego Kahoot! i podzielenie się nim z klasą. Najlepiej byłoby zaprezentować go i 

zagrać w niego w sali. Używając tego trybu, studenci własnoręcznie tworzą nowoczesne 

materiały dydaktyczne, przez co przestają tylko biernie przyswajać wiedzę. 

Kolejny tryb gry – Jumble Kahoot! – można wykorzystywać do układania zdań z 

podanych wyrazów albo do ustalenia chronologicznego porządku wydarzeń w utworze 

literackim.  

Poza urozmaiceniem przebiegu lekcji Kahoot! ma jeszcze jedną znaczącą zaletę – to 

aplikacja łatwa w obsłudze. Wdrożenie tego programu do planu zajęć jest na tyle łatwe, że nie 

sprawi problemu nawet sceptycznie nastawionym do innowacji nauczycielom. Tworzenie 

własnego Kahoot! nie zajmuje dużo czasu i wysiłku: wystarczy przygotować listę pytań, 

warianty odpowiedzi, ilustracje albo filmiki, a następnie dodać do tworzonego quizu. Proces 

ten jest podobny do przygotowywania prezentacji w programie Power Point. 

Aleksandra Krawczyk w artykule Technologie informacyjne w nauczaniu języka 

specjalistycznego – wskazanie źródeł internetowych jako pomocy dydaktycznych zaznacza, że 

Kahoot! jest pomocny przy regularnym powtarzaniu materiału i sprzyja przenoszeniu go z 

 
80 Ang. „Ślepy Kahoot”. 
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pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. Autorka poleca również stronę internetową81, na której 

zamieszczona została szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia quizu w aplikacji Kahoot! 

(Krawczyk 2017). 

Saovapa Wichadee w pracy Wzrost poziomu efektywności i motywacji na zajęciach z 

języka angielskiego przez wykorzystanie gier cyfrowych przedstawia eksperyment, który 

dotyczył wykorzystywania aplikacji Kahoot! jako narzędzia do testowania i powtarzania 

materiału na zajęciach z języka angielskiego. W badaniu brały udział dwie grupy studentów 

drugiego roku studiów. W obydwu grupach kurs trwał 14 tygodni, 3 godziny tygodniowo i 

zawierał 10 testów słownikowych i 5 testów gramatycznych. W pierwszej grupie 

(eksperymentalnej) testy były prowadzone na platformie Kahoot!, a w drugiej (kontrolnej), w 

sposób tradycyjny, na kartce papieru, gdzie na wyniki należało poczekać tydzień. Mierzenie 

wyników odbywało się za pomocą trzech narzędzi: test językowy przed rozpoczęciem kursu i 

po zakończeniu kursu, kwestionariusz dotyczący poziomu motywacji studentów i 

kwestionariusz dotyczący opinii studentów o gamifikacji. Wyniki badań pokazały, że rezultaty 

finalnego testu eksperymentalnej grupy są wyższe niż grupy kontrolnej. Zdaniem autora 

wynika to z faktu, że studenci z eksperymentalnej grupy mieli możliwość powtarzania 

materiału, rywalizując między sobą. Kahoot!, dzięki atmosferze rywalizacji, którą produkuje, 

sprzyja większemu zaangażowaniu studentów w proces nauczania, co przekłada się na lepsze 

wyniki w nauce. Dane potwierdzają hipotezę, że Kahoot! stymuluje proces nauki, a rozwój 

kompetencji językowych następuje w sprzyjającym otoczeniu.  

Następnym wynikiem był wyższy poziom motywacji do nauki studentów z grupy 

eksperymentalnej. Autor przypuszcza, że przyczyną wzrostu motywacji była natychmiastowa 

informacja zwrotna na temat wyników testu, który otrzymywali studenci korzystający z 

aplikacji Kahoot!. Z kolei studenci z grupy kontrolnej otrzymywali wiadomość o rezultatach 

testu dopiero po tygodniu od jego napisania, tracąc w tym czasie zainteresowanie materiałem i 

motywację do poprawiania błędów. W ostatnim kwestionariuszu studenci opisywali korzyści, 

które dostrzegli, korzystając z aplikacji Kahoot! na zajęciach językowych i stwierdzili, że 

poświęcali więcej czasu na naukę, byli też bardziej skupieni dlatego, że zależało im na dobrych 

wynikach z quizu Kahoot!.  

Z przeprowadzonych badań wynika, że wykorzystanie aplikacji na zajęciach 

językowych przynosi wiele korzyści. Warto jednak przeanalizować pod kątem badawczym 

jeszcze kilka kwestii, np. jak długo utrzymuje się motywacja studentów, którzy testowani są za 

 
81 https://nowoczesnenauczanie.edu.pl/ciekawa-lekcja-z-kahoot/ [dostęp: 27.07.2021]. 
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pomocą aplikacji, a także, która z form quizów jest najskuteczniejsza w przypadku zajęć 

językowych (Saovapa Wichadee 2018).  

Podobną platformą do Kahoot! jest Quizizz 82 . Ona także świetnie nadaje się do 

tworzenia quizów online. Zasady działania aplikacji są niezwykle proste: twórca wpisuje nazwę 

quizu, dodaje obrazek, który będzie jego okładką (można skorzystać ze zdjęć mieszczących się 

na własnym komputerze), kolejno wybiera język quizu, a dalej wprowadza pytania (mogą być 

własne albo pobierane z zasobów aplikacji), podaje 5 wariantów odpowiedzi (słownych lub 

obrazkowych), z których poprawny może być jeden lub kilka, istnieje możliwość ustawiania 

czasu odpowiedzi na każde pytanie (od 5 sekund do 15 minut), gracze zatwierdzają swoje 

odpowiedzi przyciskiem „potwierdzam”.  

Istnieją trzy tryby omawianej gry – „Na żywo”, „Zadanie domowe”, „Solo”. Dwie 

pierwsze spróbuję przybliżyć szczegółowiej. Tryb „Na żywo” sprawdza się przy grze grupowej 

w sali lekcyjnej lub w każdym innym miejscu, gdzie jest rzutnik, laptop i internet, przy 

założeniu, że każdy z graczy ma własny smartfon z dostępem do internetu. Taki quiz na lekcji 

językowej urozmaica tok tradycyjnych zajęć. Wprowadza także element procesu gamifikacji, 

do którego dzisiejsi studenci są przyzwyczajeni od wczesnego dzieciństwa, wszak należą do 

przedstawicieli pokolenia Z, dla których technologie są głównym narzędziem 

rozpowszechniania wiedzy. Przed każdym rozpoczęciem gry lektor decyduje czy program ma 

wymieszać kolejność pytań, kolejność odpowiedzi, czy będą pokazywane poprawne 

odpowiedzi po każdym pytaniu, czy gracze zobaczą wszystkie pytania na koniec gry, czy gracz 

zobaczy ranking uczestników na ekranie swojego urządzenia po każdym pytaniu, czy gracze 

zyskają więcej punktów im szybciej podadzą odpowiedzi, czy będą pokazywane śmieszne 

obrazki (memy) po każdym pytaniu i czy będzie odtwarzana muzyka na urządzeniach graczy, 

słowem: ustawia grę według dogodnych dla uczestników parametrów. Aby quiz mógł się 

rozpocząć użytkownicy muszą wpisać kod gry na swoich urządzeniach, w innym przypadku 

lektor może podzielić się grą ze studentami za pomocą platform Google Classroom 83 , 

Edmondo84. Przed rozpoczęciem gry warto przypomnieć studentom, że pytania i warianty 

odpowiedzi są wyświetlane na ekranach urządzeń, a na wspólnym ekranie są wyświetlane 

postępy uczestników. Po zakończeniu gry każdy z graczy widzi na swoim ekranie, ile dostał 

punktów, które ma miejsce w rankingu, ile ma poprawnych, a ile niepoprawnych odpowiedzi, 

ile czasu zajęła mu odpowiedź na jedno pytanie. A także wyświetlane są również opcje: 

 
82 https://quizizz.com/ [dostęp:15.10.2018]. 
83 ttps://classroom.google.com [dostęp:10.06.2021]. 
84 https://new.edmodo.com [dostęp:10.06.2021]. 
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powtórzyć pytania, na które była udzielona niepoprawna odpowiedź, zagrać jeszcze raz i 

podzielić się wynikami w mediach społecznościowych. Na wspólnym ekranie po grze pojawia 

się tabelka, w której są uwzględnione punkty każdego z graczy i poprawność odpowiedzi na 

każde z pytań. Wyświetlają się również pytania, które okazały się najtrudniejsze dla grupy i 

pytania, na które odpowiedź zajęła najwięcej czasu. Można ściągnąć dokument z wynikami 

gry, zagrać jeszcze raz i zobaczyć każde pytanie osobno z odpowiedziami, co pozwala na 

omówienie ze studentami każdego z nich, w ostatniej opcji jest możliwość ukrycia albo 

zademonstrowania poprawnych odpowiedzi. 

Tryb „Zadanie domowe” pozwala wysłać uczniom link i kod do testu za pomocą 

platform Google Classroom, Edmondo. Lektor ustala termin na wykonanie zadania, po którego 

upływie link wygasa. Ma także podgląd, kto ze studentów zagrał, kiedy i jaki wynik uzyskał, 

w jakich pytaniach popełnił błędy. Tryb „Solo” nadaje się do pracy indywidualnej, student 

może grać nieograniczoną ilość razy, a rezultaty widzi tylko on. Lektor, będąc twórcą quizu, 

ma do dyspozycji zakładkę „Raporty”, w której są zapisane wszystkie gry z uwzględnieniem 

trybu, czasu gry, ilości uczestników i ich dokładne wyniki, dotyczące każdego z pytań. 

Platforma Quizziz jest łatwa w obsłudze, zawiera wiele funkcji dotyczących kontroli 

postępów uczących się. Tryb „Zadanie domowe” świetnie nadaje się do powtarzania materiału. 

Można tworzyć jeden dłuższy test raz na jakiś czas i wysyłać studentom zadanie, co daje 

możliwość kontroli stopnia przyswajania materiału oraz weryfikacji, który student, z czym 

szczególnie ma problem. Tryb „Na żywo” aktywizuje grupę na zajęciach, dodaje element 

rywalizacji między uczącymi się, a co najważniejsze, pokazuje, że technologie są łatwe w 

obsłudze i mogą pomagać w nauce języka obcego. 

Dwie następne opcje nie nadają się do grupowego użycia w sali edukacyjnej, są 

przydatne do pracy indywidualnej, dodatkowej, utrwalającej, bez której jak wiadomo nie ma 

postępów w nauce języków. W przypadku pierwszej platformy student musi założyć własne 

konto, aby móc korzystać z materiałów i testów przesyłanych mu przez nauczyciela. Taka 

dodatkowa forma pracy wymaga wysokiego poziomu zaangażowania z obydwu stron. 

Nauczyciel tworzy testy lub egzaminy, ale jednocześnie jest również zobowiązany omówić 

wyniki z poszczególnym studentem. Student z kolei musi mieć wysoki poziom motywacji do 

samodzielnego wykonania pracy domowej, spowodowany chęcią osiągania lepszych wyników 

w nauce. 
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Platforma Online Quiz Creator 85  pozwala tworzyć quizy, egzaminy, kursy, testy. 

Główną cechą, która odróżnia tę platformę od dwóch poprzednio opisanych, jest to, że gracze 

mogą pracować tylko indywidualnie, nie mogą grać w tym samym czasie i nie łączy ich 

wspólny ekran. Pytania, warianty odpowiedzi i wyniki każdy widzi na ekranie swojego 

urządzenia. Ranking tworzy się na podstawie wyników osób, które już wzięły udział w grze, 

nie muszą to być wyłącznie osoby z jednej klasy. Na platformie Online Quiz Creator można 

stworzyć quiz, który będzie zawierał pytania wyboru i pytania z lukami. Na koniec widać, ile 

razy każde pytanie uzyskało poprawną i niepoprawną odpowiedź. Quiz może być osobnym 

ćwiczeniem, może też stanowić część kursu, który da się stworzyć na omawianej platformie. 

Kurs przypomina prezentację – składa się z kilku slajdów z tekstem, materiałów wideo 

i audio. Zawiera również opcje tworzenia quizu online czy testu online. Test albo egzamin ma 

bardziej skomplikowaną strukturę niż quiz: może zawierać pytania wyboru, z lukami,  

otwartymi odpowiedziami, w formacie audio czy wideo. Przy tworzeniu egzaminu lektor ma 

do dyspozycji całą tabelkę opcji: możliwość zmiany odpowiedzi, możliwość kilkukrotnej 

odpowiedzi na każde pytanie, ograniczony czas egzaminu, ograniczony czas odpowiedzi na 

każde pytanie. Po zakończeniu egzaminu każdy uczestnik może dostać mailem certyfikat, jeden 

z gotowych lub zaprojektowany przez nauczyciela. Taki egzamin można przeprowadzić jako 

test próbny. Autorzy książki Harvardzki poradnik skutecznego uczenia się (Henry L. Roediger 

III, Mark A. McDaniel, Peter C. Brown 2016) podkreślają, że studenci nieprzyzwyczajeni do 

pisania testów i egzaminów częściej nie zdają niż studenci, którzy regularnie podchodzą do 

różnych testów w rozmaitych okolicznościach. 

Na platformie znajdują się narzędzia do tworzenia ankiet i kwestionariuszy, które nie 

zawierają niepoprawnych odpowiedzi. Każda odpowiedź doprowadza do jakiegoś wyniku. 

Bardzo często takie kwestionariusze są używane w psychologii, np. „Jaki masz charakter?”. Na 

lekcjach języka polskiego jako obcego można użyć takiego kwestionariusza prawie do każdego 

tematu, np. „Która z kuchni świata odpowiada ci najbardziej?”, „Jak wygląda twój idealny 

partner\partnerka”, „Jaki typ mieszkania ci odpowiada?”. Studenci z grup zaawansowanych 

mogą odpowiedzieć na pytania takiego kwestionariusza na lekcji, a w domu mogą stworzyć 

swój własny, ćwicząc odpowiednią leksykę. Podobne kwestionariusze można spotkać też w 

podręcznikach języka polskiego. W odróżnieniu od drukowanych pytań, w grze respondent nie 

wie, jakie pytanie zostanie mu zadane, nie widzi też kolejnego pytania.  

 
85 https://www.onlinequizcreator.com/ [dostęp:15.10.2018]. 
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Językiem platformy jest język angielski, a język ćwiczeń na wybiera się według 

upodobania. Program zawiera płatne i bezpłatne tryby. To, co zostało zaprezentowane jest 

możliwe w trybie bezpłatnym. Co prawda platforma ma szerszy wybór ćwiczeń niż w 

przypadku poprzednio omawianych, ale warto tu podkreślić, że bardziej nadaje się do 

wykonania zadań domowych, jako narzędzie dodatkowe do pracy indywidualnej.  

Platforma Typeform86 jest kolejnym narzędziem do tworzenia współczesnych quizów 

online. Znajdują się na niej gotowe wzory z geografii, nauk ścisłych, lingwistyki. Część 

językowa zawiera dwa rodzaje quizów: z poziomu językowego i quiz mający na celu pracę ze 

słownictwem – powtórzenie, kontrolowanie, sprawdzanie. Po wybraniu potrzebnego wzoru 

uczący wprowadza własne pytania. Warianty odpowiedzi mogą zawierać słowa lub ilustracje. 

W procesie nauczania języka polskiego jako obcego można wykorzystać nie tylko 

językowe wzorce quizów, ale też stworzyć quiz z geografii Polski, realioznawstwa, na temat 

każdego święta obchodzonego w Polsce albo quiz z historii Polski. Platforma Typeform ma 

kolorowy interface, co sprzyja studenckiej aktywności. W odróżnieniu od platform Kahoot! i 

Quizizz, Typeform i Online Quiz Creator nie mają trybu grupowego – nie można zagrać 

wspólnie całą grupą. Omawiana platforma jest stworzona do pracy indywidualnej. Bardzo 

dobrze sprawdza się przy zadaniach domowych, Istnieje jeszcze opcja stworzenia własnego 

quizu na platformie na zadany temat w małej dwu- albo trzyosobowej grupie, a potem zagrania 

całą grupą na zajęciach. Można używać jej podczas tradycyjnych lekcji językowych za pomocą 

urządzeń mobilnych studentów. Quiz stworzony na danej platformie można zainstalować na 

stronie internetowej, dodać do kursu online, a następnie przesłać link.  

socrative.com87 to narzędzie do przeprowadzania testów online w czasie rzeczywistym 

z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i nie tylko. Testy układa nauczyciel przy użyciu 

swojego konta (Socrative Teacher). Opcje platformy pozwalają na stworzenie testu 

wielokrotnego wyboru, opartego na zasadzie prawda/fałsz, z uwzględnieniem odpowiedzi 

krótkich otwartych lub prostej ankiety dotyczącej satysfakcji lub poziomu przyswojenia wiedzy 

(wybór na skali). Studenci odpowiadają na zadane pytania za pomocą aplikacji (Socrative 

Student) lub przez mobilną stronę (https://b.socrative.com/login/student/) po wpisaniu numeru 

klasy podanej przez osobę prowadzącą zajęcia. W wersji darmowej uczący może prowadzić 

jeden wirtualny pokój na maksymalnie 50 osób. Unikalną funkcją Socrative jest minigra 

„Space Race”, dzięki której na ekranie możemy wyświetlić wyścig awatarów, osób lub grup 

uczestniczących w zadaniu. 

 
86 https://www.typeform.com/ [dostęp:15.10.2018]. 
87 https://www.socrative.com [dostęp:10.06.2021]. 
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polleverywhere.com88 jest z kolei najszybszym narzędziem online do tworzenia ankiet 

i pytań (i przynajmniej pozornie najprostszym), które pozwala na zadawanie pod automatycznie 

wygenerowanym linkiem pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, typu prawda/fałsz, 

pytań otwartych. W aplikacji przewidziano miejsce na zadawanie pytań przez osoby 

uczestniczące w warsztatach lub wykładzie. Założenie konta i tworzenie pytań trwa kilka 

sekund. Ponadto aplikacja nie zawiera żadnych dodatkowych funkcji, do tego stopnia, że nie 

zostawia miejsca na treść odpowiedzi (mamy do wyboru litery A-F lub 1-6), co oznacza, że 

muszą one pojawić się w prezentacji. 

mentimeter.com 89  to strona do tworzenia prezentacji z interaktywnymi quizami 

(jednokrotnego i wielokrotnego wyboru), ankietami, wyborem na różnych skalach, chmurami 

tagów oraz klasycznymi slajdami, pod którymi osoby uczestniczące mogą np. wyrażać swoją 

opinię za pomocą klikania odpowiednich ikon. To najbardziej rozbudowane z opisywanych do 

tej pory narzędzi, choć równocześnie bardzo intuicyjne zarówno dla twórcy, jak i osób, które 

odpowiadają na test czy ankietę. Przykładową prezentację czy quiz tworzy się za pomocą strony 

mentimeter.com, a odpowiada na stronie menti.com po wpisaniu kodu prezentacji. Mentimeter 

posiada również aplikację do udzielania odpowiedzi. W czasie trwania quizu pytania i 

odpowiedzi wyświetlają się na telefonach osób biorących w nim udział, dzięki czemu zadania 

można prowadzić bez rzutnika na sali lub w sposób zdalny (np. podczas webinaru). Wersja 

darmowa aplikacji powinna wystarczyć do większości zastosowań, ale jeśli chce się stworzyć 

dłuższą prezentację (powyżej 3 pytań quizowych lub 6 ankietowych) trzeba wykupić opcję 

PRO, która niestety nie jest tania. Konto PRO do celów edukacyjnych kosztuje 5 dolarów 

miesięcznie, zwykłe zaś 8. Aplikacja dostępna jest częściowo w języku polskim. 

Anna Palczyńska w artykule Godne polecenia narzędzia internetowe do nauczania 

słownictwa, gramatyki i tworzenia wypowiedzi ustnych proponuje takie zastosowanie aplikacji 

Mentimeter: 

Przed zajęciami tworzymy kategorię, w zakresie której uczniowie będą podawać wyrazy (w 

szkole średniej może to być maturalny zakres tematyczny: człowiek, dom, szkoła, praca itd.). 

Podczas lekcji jeden uczeń mówi po cichu alfabet, drugi mu przerywa w dowolnym momencie, 

na co pierwszy podaje literę. Podajemy numer pytania, które przed zajęciami stworzyliśmy i 

wygenerowaliśmy – w tym przypadku pytaniem będzie wyłącznie kategoria. Uczniowie 

otwierają na swoich urządzeniach stronę Mentimeter i wpisują wyrazy z danej kategorii, 

zaczynające się na podaną literę. W ten sposób tworzą chmurę wyrazową z danego tematu. W 

kolejnej rundzie zmieniamy literę lub kategorię. Po zakończonym ćwiczeniu pokazujemy klasie 

efekt końcowy pracy uczniów. Ćwiczenie jest niezwykle przydatne przy powtórkach 

leksykalnych. Uczniowie odszukują w pamięci znane już wyrazy oraz mogą zobaczyć pomysły 

kolegów i koleżanek. Używając Mentimeter, można także poprosić uczniów o dłuższe 

 
88 https://www.polleverywhere.com [dostęp:10.06.2021]. 
89 https://www.mentimeter.com [dostęp:10.06.2021]. 
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wypowiedzi, które później da się wyświetlić w postaci chmur lub w kolumnach, w ćwiczeniu 

typu „dokończ zdanie”. W tym przypadku konstruujemy pytanie tak, aby wyniki były widoczne 

w oddzielnych chmurach jak w komiksie i podajemy początek zdania, np. If I were a king… 

Zadaniem uczniów jest dokończenie zdania. W tym przypadku oprócz leksyki uczniowie 

ćwiczą również składnię i gramatykę języka obcego. W prawym dolnym rogu widać, ilu 

uczniów udzieliło odpowiedzi, co ułatwia koordynowanie przebiegu zadania. Odpowiedzi 

podawane są anonimowo, co pozytywnie wpływa na uczniów, którzy nie lubią być na 

świeczniku, jednak nie oznacza to, że mogą poczuć się zbyt swobodnie i tworzyć 

nieodpowiednie lub wręcz obraźliwe treści (Pałczyńska 2021). 

 

Dorota Uchwat-Zaród oprócz aplikacji Mentimeter w swoim artykule Edukacja zdalna 

– od mądrej dydaktyki do narzędzi cyfrowych przywołuje także narzędzie Wooclap90, jako 

odpowiednik aplikacji Mentimeter. Zdaniem autorki wykorzystanie tego rodzaju środków dają 

możliwość przeprowadzania np. burzy mózgów, oferują inne ciekawe formy zbierania i 

prezentacji głosów i opinii przesyłanych przez uczestników spotkania. Istnieje możliwość 

tworzenia prostych quizów, zadawania pytań otwartych, tworzenia sondaży (Uchwat-Zaród 

2020). Obie aplikacji mogą być wykorzystywane na wykładach, żeby aktywizować słuchaczy 

i współpracować z nimi. 

Aplikacje do tworzenia chmur wyrazów również wymienia Lidia Pokrzycka w swojej 

pracy Rola aplikacji dydaktycznych w nauczaniu zdalnym. Znalazły się wśród nich: Tagxedo, 

Wordart91 czy Wordle92 (Pokrzycka 2021). 

lingt.com93 to narzędzie do tworzenia i sprawdzania testów zdalnie. Jest to platforma 

darmowa, przy maksymalnej grupie 20 osób i 10 testach, z tym że stare testy należy usuwać, 

aby zrobić miejsce na nowe. Test stworzony na tej platformie może zawierać dźwięk, głos 

lektora, filmik, link do filmiku z platformy YouTube, zdjęcie albo tekst. Odpowiedzi studenta 

zostają zaś zapisywane w formie pisemnej lub audialnej. Sprawdzając test, lektor może 

zostawić swoje uwagi w formie głosowej, komentarza albo za pośrednictwem kciuka 

skierowanego do góry lub do dołu: dobrze/źle. Platforma świetnie się nadaje do zdalnego 

przeprowadzenia testów, podsumowań. Ma bogate narzędzie do kontrolowania wszystkich 

sprawności językowych. 

testportal.pl94 jest platformą do tworzenia i rozwiązywania testów online. Dla polskich 

nauczycieli platforma jest bezpłatna. Test może zawierać pytania wielokrotnego wyboru, 

jednokrotnego wyboru, opisowe, typu prawda/fałsz, krótka odpowiedź, ankietowe. Pytania, tak 

samo, jak warianty odpowiedzi, mogą zawierać tekst, link, zdjęcie, wideo. Tworząc pytania, 

 
90 https://www.wooclap.com [dostęp:10.06.2021]. 
91 https://wordart.com [dostęp:10.06.2021]. 
92 http://www.edwordle.net [dostęp:10.06.2021]. 
93 https://www.lingt.com [dostęp:10.06.2021]. 
94 https://www.testportal.pl [dostęp:10.06.2021]. 
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nauczyciel decyduje, ile punktów da się zdobyć za każde pytanie. Jest także możliwość 

zdobycia punktów ujemnych za nieprawidłową odpowiedź. Istnieje opcja zakończenia testu po 

pewnym pytaniu, jeżeli była podana niepoprawna odpowiedź na to pytanie. Przy pytaniach 

opisowych możemy podać tylko maksymalną liczbę słów i maksymalną liczbę punktów do 

zdobycia, takie zadania nauczyciel musi ocenić samodzielnie. Przy krótkich odpowiedziach 

nauczyciel może podać możliwe warianty odpowiedzi, jednak odpowiedzi studentów muszą 

być identyczne z podanymi przez nauczyciela, tylko wtedy zostaną mu przyznane punkty. 

Kolejność pytań może być stała lub losowa. Studenci mogą uzyskać dostęp do testu poprzez 

link albo indywidualny kod, który przesyła nauczyciel. W aplikacji jest dostępna opcja 

„uczciwy rozwiązujący”, która pozwala włączyć ostrzeżenia dla studentów rozwiązujących 

test, a nawet zablokować test, jeżeli zostanie odnotowana próba wyszukiwania informacji w 

internecie poprzez opuszczenie karty, na której rozwiązywany jest test. 

Platforma testportal.pl funkcjonuje podobnie do lingt.com, różnica polega tylko na 

liczebości studentów mogących z niej korzystać podczas egzaminu, liczbie testów, które można 

wykonać w wersji bezpłatnej, a także sposobie weryfikacji i punktacji. tesportal.pl jest bardziej 

zautomatyzowaną platformą pod tym względem, a z kolei lingt.com pozwala na większe 

sprzężenie zwrotne lektora podczas sprawdzania testu.  

worldwall.net95  albo learninnapps.org96  to platformy dla nauczycieli do tworzenia 

materiałów na zajęcia nie tylko językowe. Ćwiczenia stworzone za pośrednictwem tych 

aplikacji można pobrać i wydrukować. Bezpłatna wersja jest ograniczona, ale pozwala 

sprawdzić i wykorzystać zaproponowane szablony. Są wśród nich zadania typu: połącz w pary, 

test, ruletka, sortowanie grup, anagram, porządkowanie, znajdź parę, znajdź słowo, krzyżówka, 

prawda czy fałsz, teleturniej, labirynt. Na platformie przedstawione są ćwiczenia stworzone 

przez innych nauczycieli, którymi można się zainspirować przy tworzeniu własnych 

materiałów. Autorka artykułu Rola aplikacji dydaktycznych w nauczaniu zdalnym także poleca 

program Socrative do tworzenia i przeprowadzenia quizów, głosowań i ankiet, a do 

prowadzenia dyskusji proponuje Tricider97 (Pokrzycka 2021). 

Przedstawione platformy, a zwłaszcza: tesportal.pl, wordwall.net, learninnapps.org, 

kahoot.com i quizziz.com stały się realnym wsparciem dla lektorów w trakcie nagłego 

rozpoczęcia nauki zdalnej. Strona tesportal.pl pozwala na prowadzenie testów i tworzenie 

różnych zadań, co daje możliwość w pełni sprawdzenia wiedzy i umiejętności studentów. 

 
95 https://wordwall.net [dostęp:10.06.2010]. 
96 https://learningapps.org [dostęp:10.06.2021]. 
97 https://www.tricider.com [dostęp:10.06.2021]. 
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Platformy wordwall.net i learninnapps.org pozwoliły przenieść do przestrzeni internetowej 

ćwiczenia i zadania, które do tej pory były tworzone tylko w formie tradycyjnej. Aplikacje 

kahoot.com quizziz.com pomagają z kolei urozmaicać zajęcia językowe, przyjemnie 

zaskakiwać uczących się, a także kontrolować wiedzę w atrakcyjny sposób.  

 

2.5. Komunikatory  

Małgorzata Pasieka w artykule Do tandemu trzeba dwojga…, czyli: Jak pracować, by 

tandem językowy stał się sukcesem przypomina podstawową różnicę w przyswajaniu wiedzy i 

nauczaniu w przypadku dwóch opozycji: nauczyciel – uczeń, native speaker – native speaker. 

W drugim wypadku odpowiedzialność za pozyskiwaną wiedzę spoczywa na tym, kto tę wiedzę 

chcę zdobyć. Autorka podkreśla, że taki rodzaj nauki języków obcych jest jednym z 

najstarszych i próżno poszukiwać genezy tego procesu (Pasieka 2004). Tymczasem Grażyna 

Zarzycka twierdzi, że historia takich eksperymentów w nauce języków sięga roku 1994, kiedy 

wykładowca języka francuskiego, Andrew Suozzo będący w USA, zaproponował swoim 

studentom rozoczęcie korespondowania z native speakerami języka francuskiego za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. W trakcie eksperymentu wyjaśniono, że taka nauka nie 

tylko daje możliwość praktyki, lecz również pozwala studentom zapoznać się z trybem życia 

przedstawicieli innej kultury, spojrzeć na powszechnie znane wydarzenia oczyma 

cudzoziemców i w ten sposób pozostać bliżej nie tylko języka ukorzenionego w kulturze, ale 

także samej kultury ukorzenionej w języku (Zarzycka 1998-1999). 

 Obecnie native speakerów, którzy chętnie pomogą opanować język obcy, można 

znaleźć za pomocą aplikacji albo platform sprzyjającym nauce języków. Takich aplikacji jest 

bardzo dużo, ale najbardziej popularną jest Tandem. Użytkownik wypełnia profil, podając: 

języki, którymi włada i których może uczyć oraz języki (wraz z ich poziomem), których chce 

się uczyć. Użytkownik może zaznaczyć, jak woli się uczyć. Może to być spotkanie i rozmowa 

(wideorozmowa), wzajemne wysyłanie wiadomości. Przy ustalaniu szczegółów należy 

zaznaczyć, o jakiej porze dnia chce się uczyć, jak często, czy chce się być poprawianym za 

każdym razem, czy tylko, kiedy powtarza się ten sam błąd czy chce się otrzymywać informacje 

na temat poziomu znajomości wybranego języka. Użytkownik musi podać też tematy, na które 

chciałby rozmawiać. Osoby do rozmowy można szukać na wiele sposobów: ze względu na 

temat, rozmowy, lokalizację, w której się znajduje użytkownik, ewentualne miejsca, które się 

lubi czy się do niego podróżuje. Można również wybrać poziom językowy osoby, z którą chce 

się rozmawiać lub wpisać jej imię w wyszukiwarkę.  
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Aplikacja Tandem 98  może być wykorzystywana przez ludzi uczących się języka 

polskiego, ale mieszkających za granicą. Pozwoli to zarówno na kontakt z native speakerem, 

jak i żywą polszczyzną. Na zajęciach można omówić ze studentami jak zacząć rozmowę, jakich 

powszechnych skrótów używa się najczęściej w piśmie. W pierwszej kolejności warto też 

omówić zasady bezpieczeństwa w sieci. Taki kontakt z osobą mówiącą ośmieli studentów do 

mówienia i pisania po polsku, a także do poznawania własnego języka, jego struktury. 

Aplikacja Tandem może być również użyteczna dla uczących się języka polskiego 

przebywających w Polsce i chcących poznać innych użytkowników polszczyzny. W każdej z 

takich sytuacji istnieje niebezpieczeństwo przejścia na język medium, ale tu każdy użytkownik 

musi pamiętać o pierwotnym celu, jakim jest nauka języka. Aplikacja może być postrzegana 

jako dodatkowe narzędzie w nauce języka, a zwłaszcza rozwoju kompetencji 

komunikacyjnych. Taka komunikacja może skutecznie odbyć się tylko za pomocą lektora, 

który będzie występował w roli mentora i przewodnika, może nawet własnym przykładem 

pokazać, że też korzysta z tej aplikacji, ucząc się jakiegoś języka, tym samym motywując 

studentów do korzystania z tego typu narzędzi.  

Podobną aplikacją do Tandem jest aplikacja HelloTalk99, w której użytkownik poznaje 

i komunikuje się z ludźmi uczącymi się tego samego języka. Aplikacja pozwala na prowadzenie 

indywidualnych rozmów albo dołączenie do czatów grupowych. Pisząc wiadomości tekstowe, 

aplikacja pozwala użytkownikowi przetłumaczyć wiadomość, odpowiedzieć na nią, 

skorygować, zapisać do ulubionych lub skopiować. Takie funkcje dają użytkownikom 

możliwość poprawienia siebie nawzajem, uczenia się od siebie nowych słów i struktur 

leksykalnych. Na stronie internetowej tego programu jest blog poświęcony nauce języków 

obcych i „językowym” historiom użytkowników tego portalu. Aplikacja daje poczucie 

wspólnoty, korzystający z niej motywują się przykładem innych uczących się języków. 

Program jest dodatkowym narzędziem, które może pomóc ośmielić studentów w mówieniu, 

pisaniu, wesprzeć w momentach, kiedy motywacja do nauki spada. 

Podobna aplikacja i strona internetowa to speaky.com100, na której użytkownik może 

znaleźć osobę do konwersacji pisemnej. Cechą odróżniającą tę aplikację od innych jest to, że 

przed rozpoczęciem aktywności program proponuje temat, na który użytkownicy mogą 

rozmawiać, mają też możliwość zmiany tematu i wyboru jednego z wielu przedstawionych 

przez program. 

 
98 https://www.tandem.net [dostęp:10.06.2021]. 
99 https://www.hellotalk.com [dostęp:10.06.2021]. 
100 https://www.speaky.com [dostęp:10.06.2021]. 
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Strona i aplikacja hinative.com 101  pozwala z kolei zadać pytanie rodzimemu 

użytkownikowi języka. Pytania, które może zadać chcący podnieść swoje kompetencje 

językowe są podzielone na kategorie: „Jak powiedzieć?”, „Czy to brzmi dobrze?”, „Co to 

znaczy?”, „Jaka jest różnica między...?”, „Proszę podać przykłady użycia słowa”, „Proszę to 

wymówić”, „Czy moja wymowa jest dobra?”, „Pytanie o państwo, o kulturę, o religię”, Pytanie 

otwarte”. Taka aplikacja ma strukturę podobną do forum językowego, dając możliwość 

użytkownikowi poczuć się jak ekspert, udzielający odpowiedzi innym, co też ośmiela do 

zadawania pytań dotyczących języka, którego się uczy. Ten rodzaj stron stanowi doskonałe 

narzędzie dodatkowe, które oprócz wartości językowej też ma wartość psychologiczną, bo 

uczący się widzi, że nie tylko on sam zmaga się z problemami w nauce języka obcego, ale także 

wiele innych osób. Tego typu aplikacje sprawiają, że nauczyciel przestaje być jedynym źródłem 

wiedzy. Student ma do dyspozycji inne pomoce i sposoby weryfikacji informacji. Podobne 

aplikacje i strony internetowe, na których można znaleźć osobę do komunikacji w języku, 

którego dana osoba korzystająca się uczy to paltalk.com102, easylanguageexchange.com103, 

conversationexchange.com104. 

Warto jednak pamiętać o zasadach bezpieczeństwa w sieci. Dobrze jest również 

omówić ze studentami/uczącymi się cele, jakie mogą osiągnąć przy pomocy takiej formy 

współpracy, to niewątpliwie zachęci ich do korzystania z nowoczesnych form pomocy, a może 

stanie się także inspiracją (szczególnie na wyższych poziomach) do wejścia w rolę mentora 

innych. 

 

2.6. Aplikacje i strony o kulturze  

Uczenie się języka bez zanurzenia w kulturę, poznanie jej, badanie i doświadczanie nie 

jest nauką w pełni – o czym wspomina w artykule Kultura w nauczaniu języka polskiego jako 

obcego - próba definicji Piotr Garncarek (2004). Powołując się na Władysława Miodunkę, 

zauważa, że między kulturą polską i nauczaniem języka polskiego jako obecego występuje silne 

sprzężenie i takie połączenie jest wręcz konieczne do osiągnięcia jeszcze lepszych rezultatów 

w nauce.   

Uczenie się języka i jednoczesne poznawanie kultury wyraźnie się ze sobą łączą. 

Zanurzając się bowiem w język, przekraczamy kulturę danego kraju, jego zwyczaje, punkt 

 
101 https://hinative.com [dostęp:10.06.2021] 
102 https://www.paltalk.com [dostęp:10.06.2021]. 
103 https://www.easylanguageexchange.com [dostęp:10.06.2021]. 
104 https://conversationexchange.com [dostęp:10.06.2021]. 
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widzenia ludzi w niej żyjących. Strony internetowe i aplikacje przedstawione w dalszej części 

pracy mogą służyć jako pomoc lektorom uczącym języka i jednocześnie kultury.  

Google Art and Culture105 to projekt realizowany przez przedsiębiorstwo Google, który 

ma na celu udostępnianie światowych zbiorów muzealnych online w wysokiej jakości. Na 

stronie można znaleźć zbiory muzeów i galerii z całego świata, m.in. z Polski. Strona pozwala 

na wyszukiwanie interesujących dzieł według lokalizacji albo państwa czy regionu, 

historycznych osobowości albo wydarzeń historycznych, według kierunku, techniki, w której 

jest wykonane dzieło, wreszcie imienia i nazwiska twórcy. Każde dzieło jest opisane, a do 

niektórych są dołączone linki do filmikówna zamieszczonych na platformie YouTube, 

podających szczegółową informację na temat obiektu. Strona nieustannie się wzbogaca o nowe 

dzieła i placówki. Polska jest reprezentowana przez 32 kolekcje pochodzących z muzeów i 

galerii, a także 47 wystaw online. Każda kolekcja jest podzielona tematycznie, są wydzielone 

nurty, nazwiska, postacie, które ta kolekcja zawiera. W jaki zatem sposób platforma 

poświęcona światowemu dziedzictwu sztuki może być przydatna na zajęciach z języka 

polskiego jako obcego? Wykorzystanie obrazów podczas zajęć nie jest czymś zaskakująco 

nowym, natomiast użycie dzieł sztuki właśnie w takiej formie jest nowością. Obrazy polskich 

twórców mogą posłużyć do opisu ubrania, pomieszczenia, pogody, pejzażu, co kolejno może 

prowokować uczących się języka pytania o twórcę, kontekst historyczny i realia, w których 

tworzył i żył. Przy pomocy platformy Google Art and Culture lektor może więc 

zademonstrować kolekcję dzieł tego czy innego twórcy, wyświetlając ją na dużym ekranie albo 

prosząc uczących się o użycie w tym celu własnych smartfonów. Strona ma bowiem aplikację 

w wersji mobilnej i każdy może z niej skorzystać na zajęciach. Platforma świetnie sprawdzi się 

też jako narzędzie do wprowadzania tematu albo jako materiał dodatkowy do lektury 

omawianej na zajęciach, przed organizowaną wycieczką lub zaraz po niej. Również świetnie 

się nadaje jako materiał ilustracyjny do omówienia zagadnień historycznych, kulturowych albo 

społecznych. Po takich zajęciach studenci będą mogli powiedzieć coś więcej o kulturze 

polskiej, a co więcej obecny na lekcji obraz przykuje uwagę pokolenia, które uczy się świata 

poprzez ikony. Platforma jest narzędziem wizualnym, które może służyć do urozmaicania 

lekcji językowej, stając się powodem do dyskusji, będąc punktem wyjściowym do wypowiedzi 

ustnej lub pisemnej. 

Lidia Pokrzycka podkreśla w swoim artykule, że na platformie Google Cultural 

Institutes106 można nawet utworzyć własną witrynę Google (opcja dostępna dla posiadaczy 

 
105 artsandculture.google.com [dostęp:10.06.2021]. 
106 https://about.artsandculture.google.com [dostęp:10.06.2021]. 
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konta Gmail), a na niej przygotować roczną stronę internetową wraz z intranetem – siecią 

wewnętrzną (Google Apps for Work), co pozwala na prowadzenie zajęć w systemie e-learningu 

(synchronicznie). Ponadto sami uczący się za jej pośrednictwem mogą bezpośrednio się 

komunikować bez ingerencji wykładowcy. Układ witryny da się dowolnie edytować 

(Pokrzycka 2021). 

DailyArt 107  to aplikacja, która przedstawia światową sztukę. Jej użytkownicy 

codziennie zapoznają się z nowym obrazem oraz informacjami na jego temat, mogą też przez 

aktywne linki przejść i zobaczyć więcej dzieł tego artysty, przeczytać jego biografię. 

Użytkownicy dowiadują się również, gdzie znajduje się obraz, mogą też przejść na oficjalną 

stronę tej instytucji kultury. Aplikację można wykorzystać na zajęciach podobnie jak Google 

Art i Culture. Jednak nie wszystkie artykuły jeszcze są przetłumaczone na język polski, nie ma 

również tak bogatego podziału na państwa i okresy, jak w przypadku wcześniej opisywanej. 

Aplikacja może być świetną okazją do dyskusji w grupie, co z pewnością pozwoli uczestnikom 

na wyrażanie opinii, można ją nawet wykorzystać podczas zajęć z osobami rozpoczynającymi 

naukę języka polskiego, budując podstawowe lekcje w oparciu o kolory, pory dnia, sposób 

spędzania wolnego czasu, miejsca zajdujące się na obrazach. W ten sposób naukę języka 

łączymy z dziedzictwem światowej kultury. 

Going. 108  to aplikacja, która przedstawia wydarzenia kulturowe odbywające się w 

wybranym przez użytkownika mieście. Mowa tu o koncertach, spotkaniach literackich, 

wydarzeniach sportowych, pokazach filmowych i prelekcjach. Aplikacja jest zarówno po 

polsku, jak i po angielsku. Za jej pomocą można też kupić bilety na wybrane wydarzenia. Jak 

taka aplikacja może nam się przydać na zajęciach z języka polskiego jako obcego? Po pierwsze, 

może być przydatna dla studentów zagranicznych przyjeżdżających do Polski na wymianę, 

praktyki albo staż – daje bowiem szansę na dostęp do aktualnych wydarzeń. Po drugie, można 

ją wykorzystać na zajęciach do omówienia wydarzeń kulturalnych w Polsce, zapoznania się ze 

znanymi twórcami kultury popularnej, a także pisarzami; do tworzenia planów na przyszłość; 

do budowania dialogów (zakup biletów), a także do zgłaszania problemów przy zakupie 

biletów online, co obecnie zdarza się nawet częściej. W obliczu zdalnego nauczania aplikacja 

oferuje wydarzenia, które moża obejrzeć online i to w dodatku w dużej mierze za darmo.  

ninateka.pl to platforma, na której znajdują się filmy dokumentalne, fabularne, 

reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, 

rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje 

 
107 https://www.getdailyart.com [dostęp:10.06.2021]. 
108 https://goingapp.pl [dostęp:10.06.2021]. 
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radiowe. Wszystkie te materiały dostępne są bezpłatnie w języku polskim. Do każdego dzieła 

dodany jest rzetelny opis, najczęściej z biogramem twórcy czy występujących osób. Obok 

wybranego filmu czy nagrania znajdują się materiały wideo lub audio powiązane tematycznie 

bądź gatunkowo. Co tydzień redakcja platformy przedstawia temat tygodnia, a tym samym 

materiały związane z tym tematem. Przywołana platforma może być przydatna dla osób 

uczących się języka polskiego i mieszkających poza Polską, którzy nie mają wolnego dostępu 

do polskojęzycznych materiałów. Ze strony z łatwością skorzystają osoby będące na wyższym 

poziomie językowym, bo to pozwoli im z pewnością jeszcze lepiej poznać polską kulturą. 

Materiały audio mogą być wykorzystywane do ćwiczenia sprawności rozumienia ze słuchu. 

Przedstawione strony internetowe i aplikacje mobilne są pomocnymi narzędziami w 

nauczaniu języka polskiego jako obcego, mogą być źródłem inspiracji w przygotowywaniu 

lekcji prowadzonych tak zdalnie, jak i w formie tradycyjnej. 

 

2.7. Prezentacje multimedialne 

Prezentacje multimedialne i sposób ich wykorzystywania są ostatnio mocno 

krytykowane i kwestionowane, np. przez amerykańskiego profesora Edwarda Tufte w jego 

słynnym artykule Power Point is Evil. Za profesorem podążają także Julia Keller (Is Power 

Point the Devil), Tad Simons (Does Power Point make you stupid?) i Andrew Heavens (Death 

by Bullet Points), o czym pisze w swojej pracy Skuteczna prezentacja edukacyjna. 

Alternatywny projekt slajdów przystosowany do celów dydaktycznych Joanna Wrycza-Bekier 

(2013).  

Główne zarzuty wymienionych autorów, a także osób, które dołączyły do krytyki są 

takie: studenci na zajęciach albo wykładach są skupieni na dokładnym przepisywaniu 

informacji z prezentacji do notesu, a nie na słuchaniu, analizowaniu, przyswajaniu, 

przedstawianych treści. Z kolei wykładowcy są skupieni na odczytywaniu slajdów, a nie 

przedstawianiu studentom swoich rozmyślań na dany temat. W taki sposób komunikacja 

między studentami a wykładowcami zanika, ograniczając się do odczytywania i przepisywania 

informacji. Pojawia się również dużo zarzutów do prowadzących zajęcia na temat 

nieodpowiednio przygotowanych prezentacji: dużo tekstu, mało ilustracji, a jeżeli występują, 

to nie zawsze są ze sobą powiązane, niedopasowana kolorystyka i czcionki.  

Cała sytuacja ma jednak drugie dno. Badania porównawcze prowadzone na dwóch 

grupach amerykańskich studentów wskazują bowiem na to, że prezentacje multimedialne są 

ważne i atrakcyjne dla samych studentów. Prezentacje pomagają im szybciej się uczyć, a 

wykładowca z prezentacją jest uważany za bardziej przygotowanego i zorganizowanego. Mimo 
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że wyniki egzaminów pierwszej grupy, która uczyła się metodą „chalk-and-talk” (rada i 

rozmowa) były takie same albo trochę wyższe niż wyniki grupy studentów, u których 

wykorzystywano prezentacje multimedialne. 

Joanna Wrycza-Bekier w swoim artykule idzie dalej i przedstawia najnowszy trend w 

technikach prezentacyjnych – alternatywny projekt slajdu (alternative design), a także opisuje 

jego wady, zwłaszcza występujące w edukacji wyższej. Trend ten został przedstawiony w 

książce C. Atkinsona Beyond Bullet Points. Autorka przedstawia swój sposób na tworzenie 

użytecznej prezentacji – wyróżnienie typów slajdów, wspólnych dla większości wykładów, a 

następnie opracowanie dla każdego z tych typów osobnego wzorca estetycznego (Wrycza-

Bekier 2013). 

Z pewnością nie sposób wyobrazić sobie edukacji bez wykorzystywania prezentacji 

multimedialnych, ale da się polepszyć, rozwinąć i poszerzyć umiejętności korzystania z tych 

narzędzi, pamiętając o tym, że to tylko pomoc wspierająca proces edukacji, ale w żaden sposób 

go niezastępująca, a kontakt między prowadzącym zajęcia a uczącymi się jest najważniejszy. 

W tym mogą nam pomoc platformy do tworzenia prezentacji multimedialnych, które są 

przedstawione w dalszej części tego podrozdziału. 

Malwina Kordus w pracy Komunikacja przez prezentację. O wykorzystaniu narzędzi 

TIK w zdalnym nauczaniu języków obcych dzieli się tajemnicami programu PowerPoint i 

ujawnia funkcję prezentacji, która nie jest powszechnie znana. Mowa o czynności „nagraj 

dźwięk”, którą znaleźć można, klikając „wstawianie”, następnie „dźwięk” i „nagraj dźwięk”. 

W wyniku tej sekwencji wyświetli nam się specjalne okienko do nagrania naszej lekcji. Drugą 

równie przydatną funkcją jest nagrywanie ekranu. Znów klikamy „wstawianie” i tym razem 

„nagranie zawartości ekranu”, wówczas program przenosi nas automatycznie na nasz ekran 

główny i nagrywa wszystko, co chcemy pokazać i wytłumaczyć naszym studentom. Takie 

rozwiązanie możemy wykorzystać np. do nagrania lekcji, podczas której wyjaśniamy 

zagadnienia gramatyczne (Kordus 2020). Jeszcze więcej udogodnień wykorzystujących 

PowerPointa w kursach e-learningowych, a zwłaszcza w kursach rapid e-learning (kursy e-

learningowe przeznaczone dla korporacyjnego użytku, charakteryzują się funkcją szybkiego 

projektowania w oparciu o szablony, intuicyjną nawigacją i prosty interface), przedstawia 

Barbara Kołodziejczak w artykule Zastosowanie programu PowerPoint w e-learningu 

(Kołodziejczak 2011). Informacje przedstawione w artykule są oparte na materiałach 

zaprezentowanych na blogu The Rapid E-Learning Blog Toma Kuhlma109. 

 
109 https://blogs.articulate.com/rapid-elearning/ [dostęp:04.08.2021]. 
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Oprócz Microsoft PowerPoint istnieje genial.ly 110  – platforma do tworzenia 

prezentacji, która zawiera wiele szablonów przygotowaną praktycznie na każdą okazję: 

autoprezentacja, wideoprezentacja, prezentacja za pomocą infografiki, prezentacja za pomocą 

interaktywnych obrazków, prezentacja edukacyjnego doświadczenia i wiele innych. Platforma 

oferuje już gotowe szablony, do których możemy wpisywać tekst. Materiały stworzone na 

platformie mogą być pomocne przy nauczaniu zdalnym albo w przygotowywaniu prezentacji 

na zajęcia. Platforma zawiera kolorowe szablony, z którymi praca sprawia przyjemność, 

również studenci, tworząc samodzielnie taką formę, będą mieli pozytywne skojarzenia z 

przedmiotem, którego dotyczy. Ważne jest to, że platforma pozwala wspólnie pracować nad 

jedną prezentacją, umożliwiając każdemu członkowi grupy dostęp do projektu, co pozwala też 

pracować zdalnie. Prezentacje tworzone na platformie genial.ly można zapisywać na swoim 

urządzeniu albo przesyłać link do stworzonej prezentacji. Oczywiście nie ma 

potrzeby  tworzenia prezentacji bez powodu, bo przecież wystarczy ustnie zaprezentować 

siebie albo kolegę z klasy, ale tworząc taką formę student jeszcze bardziej się aktywizuje, 

angażując się w porces uczenia. Ponadto tworzenie czegoś, co nie jest stricte językowe na 

zajęciach z polskiego pomaga budować pewność siebie, umożliwia zawiązywanie relacji w 

grupie, co w konsekwencji przekłada także na naukę tego języka. 

emaze.com111 to jeszcze jedna platforma do tworzenia prezentacji, choć o znacznie 

szerszych perspektywach, ponieważ za jej pomocą można też stworzyć bloga, e-pocztówkę, 

fotoalbum czy zaprojektować stronę internetową. Aplikacja oferuje szablony zróżnicowane 

tematycznie, ale zawsze można wybrać czysty i stworzyć swoją prezentację od podstaw. 

Projekty przygotowywane w tym programie tak samo, jak prezentacje stworzone na platformie 

genial.ly po zapisaniu przyjmują formę filmiku. Swoim wyglądem przypominają prezentacje 

tworzone za pośrednictwem prezi.com. Prace tworzone dzięki emaze.com mogą być przydatne, 

kiedy student opowiada o swoich wakacjach, pokazując przy tej okazji fotoalbum stworzony w 

aplikacji. Innim razem możemy też zachęcać studentów do zakładania własnych blogów, które 

będą prowadzić częściowo po polsku, pracując tym samym nad umiejętnością pisania. Za 

pomocą aplikacji możemy także projektować krótkie formy dotyczące autoprezentacji, co z 

pewnością przyda się w kontekście tematu związanego z pracą i rozmową kwalifikacyjną.  

HaikuDeck.com 112  to platforma do tworzenia prezentacji, która zawiera najlepsze 

fotografie pochodzące z Creative Commons Stock. Prezentacja stworzona na tej stronie może 

 
110 https://www.genial.ly [dostęp:10.06.2021]. 
111 https://www.emaze.com [dostęp:10.06.2021]. 
112 https://haikudeck.com [dostęp:10.06.2021]. 
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posiadać zarówno teksty tradycyjne, audialne, audiowizualne, jak i zdjęcia. Przygotowywane 

projekty są atrakcyjne pod względem wizualnym. Ważną cechą, która odróżnia 

HaikuDeck.com od innych platform tego typu, jest to, że bardzo mało miejsca w prezentacjach 

poświęcono na tekst. Główny nacisk kładzie się zatem na stronę wizualną. Tę cechę można 

wykorzystać na zajęciach z języka polskiego jako obcego. Student, tworząc prezentację, może 

napisać tylko najważniejsze informacje na dany temat, a resztę będzie musiał powiedzieć sam. 

W ten sposób zmuszamy uczestników kursu do mówienia, a nie czytania przy prezentowaniu 

materiału. Na platformie można tworzyć klasy, które będą stanowiły wirtualny odpowiednik 

klasy tradycyjnej. W takiej przestrzeni studenci będą mogli dzielić się swoimi prezentacjami. 

prezi.com113 to jedna z podstawowych platform do tworzenia prezentacji, odpowiednik 

PowerPoint. Główną jej cechą jest opcja zoom, pozwalająca na powiększanie lub zmniejszanie 

kolejnych elementów prezentacji wraz z przechodzeniem do kolejnych fragmentów 

zamieszczonych tam treści. Prezentacja nie składa się więc ze slajdów. Platforma posiada 

mnóstwo szablonów, przy pomocy których można tworzyć własne projekty, jednak nie 

wszystkie szablony są tematycznie podzielone, jak w emaze.com czy genialny.ly. Większość 

szablonów jest uniwersalna, dlatego też prezi.com nie jest dobrą pomocą, do tworzenia slajdów 

bogatych tekstowo. Za jej pomocą można więc umieszczać najważniejsze informacje, co 

zapewne może służyć celom edukacyjnym.  

Nie ma większego znaczenia, którą platformę czy program wybierzemy do tworzenia 

prezentacji, zadania domowego albo projektu w trakcie zajęć. Ważne, by wiedzieć, że takie 

narzędzia istnieją i zawierają bogaty wachlarz instrumentów, które można wypróbować, 

szczególnie że mamy do czynienia ze studentami nastawionymi na wizualny odbiór 

materiałów. Praca z platformami może okazać się nie tylko dużą przyjemnością, lecz także 

rzecza przydatną  w życiu zawodowym. 

 

2.8. Tablice wirtualne  

Ucząc zdalnie, nauczyciele zostali niejako zmuszeni do poszukiwania wirtualnych 

tablic, za pomocą których mogli zapisywać pojawiające się podczas prowadzenia zajęć słowa 

czy zwroty. Jeżeli wszystkie wyżej wymienione programy i aplikacje można było używać przy 

nauczaniu tradycyjnym, to wirtualnej tablicy nikt nie potrzebował, każdy miał bowiem tablicę 

i kredę w sali. Poszukiwania tablic zaczęły się już w czasie pandemii i obowiązkowego 

nauczania zdalnego. W artykule (Białe) tablice do pracy on-line Justyna Klimczyk dzieli się 

 
113 https://prezi.com [dostęp:10.06.2021]. 
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tablicami, które zawierają podstawowe opcje i mogą być przydatne nie tylko na lekcjach 

matematyki, lecz także na innych przedmiotach (Klimczyk 2020). Artykuł uzupełniający tę 

tematykę, Tablice online – dla wymagających ścisłowców i nie tylko, autorstwa Agnieszki 

Ogiegło, Ewy Ładnej i Joanny Świercz przedstawia kolejne strony internetowe, które mogą 

zastąpić tradycyjną tablicę na zajęciach prowadzonych online (Ogiegło 2020). 

explaineverything.com114 to wirtualna tablica, która pozwala udostępniać materiały 

audio i wideo, dokumenty, linki do stron, umożliwia dodawanie komentarzy w formie 

tekstowej, audialnej, a także pozwala rysować i przesyłać zrzut tablicy w formie wideo, 

nagrania ekranu z audiokomentarzem. Aplikacja jest głównie przeznaczona dla użytkowników 

tabletów, ale też mogą z niej sprawnie korzystać użytkownicy smartfonów i laptopów. Jest 

łatwa w obsłudze i bardzo intuicyjna. Może być przydatna do tworzenia projektu albo 

prezentacji grupowej. Może również służyć do wytłumaczenia pewnych zagadnień na 

odległość albo prezentacji materiałów, które by mogły służyć pomocą studentom. Prezentacje 

stworzone w aplikacji mogą się przydać do tłumaczenia zadania domowego, jeśli jest większe 

albo trudniejsze niż zwykle, albo jako tutorial do demonstracji korzystania z pewnej aplikacji 

czy platformy. Ten rodzaj aplikacji jest jedną z form współpracy grupowej, stwarza również 

przestrzeń online, w której grupa kontynuuje współpracę i jednocześnie proces nauki. 

Współtworzenie prezentacji przez grupę uczących się i jej wykorzystywanie może stać się 

częścią procesu dydaktycznego monitorowanego przez prowadzonego zajęcia. 

pixiclip.com 115  to wirtualna tablica i jednocześnie narzędzie do screencastingu, 

pozwalające na dodawanie zdjęć, filmików, umożliwiające pisanie/rysowanie i jednocześnie 

komentowanie. Tablica pozwala też nagrywać swój głos albo tworzyć wideo. Platformę można 

wykorzystać do zajęć realizowanych metodą odwróconej klasy, a także do prezentacji 

trudniejszego zagadnienia albo nowego materiału. 

limnu.com116 to wirtualna tablica online, która pozwala na wspólną i jednoczesną pracę 

zespołu, używając przy tym narzędzi audio i wideo. Wszyscy studenci mogą rysować albo pisać 

na tablicy w tym samym czasie, a lektor może przemieszczać się po tablicy i omawiać to, co 

zostało stworzone. Po zakończeniu pracy można stworzyć prezentację przypominającą prezi, 

która ukaże się na tablicy. Zasadniczą cechą wirtualnej tablicy limnu.com jest to, że w 

pierwszej kolejności została ona stworzona do projektowania rysunków i sketchy. Oczywiście 

można za jej pomocą pisać i drukować, ale te opcje nie są rozbudowane. Na zajęciach 

 
114 https://explaineverything.com [dostęp:10.06.2021]. 
115 https://www.smore.com/0z6jm-pixiclip [dostęp:10.06.2021]. 
116 https://limnu.com [dostęp:10.06.2021]. 
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językowych prowadzonych zdalnie tablicy limnu.com można użyć do tworzenia planu miasta 

i opisu drogi albo wskazywania kierunków, do omówienia planu dnia, tygodnia, planów na 

przyszłość albo wspomnień. Wszystko to za sprawą opcji przemieszczania się z jednego 

elementu do drugiego. Każdy wyimek prezentacji może zawierać formę rysunku, filmiku, 

zdjęcia albo słów kluczy. Przy pomocy tablicy limnu.com można tworzyć historię opartą na 

rysunkach, np. każdy student tworzy w domu rysunki do swojej historii, sketch, a na lekcji 

drugi student tworzy historię, używając ilustracji stworzonych przez kolegę. Przy takim 

zadaniu tablica online staje się analogiem Story Cubes z tą różnicą, że Story Cubes są tworzone 

przez studentów i mogą być przechowywane w kształcie prezentacji i użyte ponownie. Sam 

nauczyciel może wykorzystać daną platformę jako narzędzie do tłumaczenia materiału, pisząc 

coś na tablicy i komentując, a potem zapisując to w formie prezentacji przesyłanej studentom. 

Do tworzenia screencastów (krótkich filmików instruktażowych) Dorota Uchwat-Zaród, 

autorka artykułu Edukacja zdalna – od mądrej dydaktyki do narzędzi cyfrowych, poleca także 

aplikację loom.com i www.screencast-o-matic.com (Uchwat-Zaród 2020). 

miro.com117 to jeszcze jedna wirtualna tablica, na której można wspólnie pracować. 

miro.com różni się od limnu.com tym, że nie została stworzona jako narzędzie do rysowania 

albo tworzenia sketchy, a w pierwszej kolejności jako pomoc do tworzenia projektów, czyli do 

pisania, robienia notatek i to w bardzo poukładany/zorganizowany sposób. Na tablicy miro.com 

uczestnicy mogą pracować w tym samym czasie albo asynchronicznie. Tablica daje możliwość 

tworzenia zespołów, a w ich ramach rozmaitych projektów. To bardzo wygodny sposób pracy 

z grupą, która zawsze będzie mieć do dyspozycji materiały stworzone na lekcji i, co 

najważniejsze, w każdej chwili będzie mogła je przejrzeć albo do nich wrócić. Do każdej 

tablicy można dodać materiały we wszystkich formatach, podobnie jak w przypadku 

omawianych poprzednio tablic. Różnica między miro.com i limnu.com polega na tym, że 

tablica limnu.com jest bardziej graficzna i stworzona z myślą o prezentacji graficznego 

materiału, a tablica miro.com bardziej nadaje się do tworzenia materiałów tekstowych. 

padlet.com118 to wirtualna tablica przypominająca tablicę korkową, na której możemy 

publikować różne aktualne informacje, zadania domowe dla studentów, możemy również 

prowadzić za jej pomocą bloga. Nie jest to tablica przeznaczona do pracy zespołowej w czasie 

aktualnym. Na takiej tablicy grupa może dzielić się pomysłami i materiałami, dokonywać tak 

zwanej burzy mózgów. Narzędzie pozwala też zamieszczać linki, zdjęcia i dokumenty, a także 

dodawać opis do każdego linku. Na takiej tablicy można robić interaktywne zadanie domowe, 

 
117 https://miro.com [dostęp:10.06.2021]. 
118 https://padlet.com [dostęp:10.06.2021]. 
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np. każdy student po kolei odpowiada na pytanie zadane przez poprzednią osobę albo każda 

następna osoba ma napisać zdanie ze słowem, które podała poprzednia osoba. Takie ćwiczenia 

też można wykonywać na Facebooku, pisząc komentarze pod odpowiednim postem, jeżeli 

studenci mają swoją grupę. Najważniejsze, żeby grupa miała ograniczony dostęp osób z 

zewnątrz i była bezpieczną przestrzenią dla studentów. Swoim doświadczeniem 

wykorzystywania aplikacji Padlet na zajęciach z języka francuskiego jako obcego dzieli się 

Joanna Wróbel w artykule Najprostszy na świecie sposób na tworzenie i współpracę. O 

wykorzystaniu Padletu na lekcjach języka obcego (Wróbel 2017). padlet.com może być więc 

używany podczas wykładu albo przed jego rozpoczęciem, co może sprzyjać temu, że jego 

uczestnicy nie będą wyłącznie biernymi słuchaczami, ale staną się aktywni podczas zajęć. 

Takie wykorzystanie aplikacji Padlet opisują Joanna Pitura, Rafał Karoń i Aleksandra Kotulska 

w artykule O zdalnych wykładach akademickich, czyli licealiści w roli studentów anglistyki 

(Pitura, Karoń, Kotulska 2017). 

Tablica stworzona w padlet.com może być bezpiecznym miejscem do grupowej 

współpracy, gdzie studenci będą się wymienić materiałami, chwalić się osiągnięciami itd. Taka 

tablica może działać o wiele dłużej, niż grupa będzie się razem uczyć w czasie rzeczywistym.  

trello.com119 to z kolei aplikacja, która pierwotnie powstała do tworzenia list zadań. 

Program składa się z tablic, które są odpowiednikami projektów albo folderów. Do tablic 

możemy zapraszać innych użytkowników, dzieląc się z nimi całą zawartością. Tablice mogą 

być dostępne dla wszystkich albo dla wybranych użytkowników, wszystko to możemy 

zmieniać w ustawieniach. W ramach tablic funkcjonują listy. Otwierając nową tablicę, 

przechodzimy do standardowego podziału na trzy karty: „Do zrobienia”, „Pracuję nad tym”, 

„Skończone”. Każda lista składa się z kart. Możemy w ramach takiej karty przypisać 

właściciela lub właścicieli (member), datę ważności karty (due date), listę zadań (checklist), 

dołączyć dowolny plik (file attachments) czy prowadzić rozmowę w formie komentarzy 

(comments). Karta również może zyskać etykietę (label), a sama etykieta jest kolorowym 

oznaczeniem, które z kolei można nazwać np. czerwony – pilne, fioletowy – spotkanie, żółty – 

problemy.  

Jak możemy wykorzystać trello.com na zajęciach? Po pierwsze, w celu planowania 

zajęć, a także całego semestru, uwzględniając wydarzenia pozalekcyjne. Takie plany mogą być 

tworzone dla użytku lektorów, żeby wiedzieli na bieżąco, kto, co zdążył zrobić z grupą, dla 

użytku studentów i lektora, żeby studenci mogli wiedzieć, czego się nauczą dzisiaj, a jakie 

 
119 https://trello.com [dostęp:10.06.2021]. 
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zagadnienia będą na teście. trello.com może pomóc zaplanować i zrealizować wspólny projekt. 

Można wykorzystać trello.com do tworzenia planu tygodnia, wycieczki, planów na weekend, 

a następnie przedstawić to na zajęciach. trello.com może także być indywidualnym 

dziennikiem albo planem nauki języka polskiego. Każdy student może napisać, czego się już 

nauczył, czego planuje się nauczyć, czego się uczy w tym momencie. W taki sposób student 

będzie mógł samodzielnie obserwować swój postęp w nauce języka i będzie widział efekty. 

Prowadzenie takiej aplikacji po polsku już będzie dla uczących się obcowaniem z językiem i 

formą kształcenia umiejętności pisania. Aplikacja Trello może być bardzo użyteczna przy 

edukacji zdalnej. Pozwala bowiem tworzyć plan na każdy tydzień, uwzględniając, ile czasu 

potrzeba na wykonanie każdego z zadań. Mając taki plan przed oczami, prowadzący zajęcia 

zobaczy, czy ilość materiału i zadań jest odpowiednia do czasu i możliwości, którymi 

dysponują studenci, a studenci będą mogli zaplanować swój czas przeznaczony na naukę.  

Tablice wirtualne jako nowe narzędzie w rękach edukatora okazały się łatwe w obsłudze 

i otworzyły przed nim nowe możliwości, zwłaszcza tworzenie i współtworzenie projektów 

online ze studentami w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Międzynarodowa edukacja 

za sprawą tych przyrządów staję się więc coraz prostsza w realizacji. 

 

2.9. YouTube 

Początek serwisu, który miał ogromy wpływ na dalszy rozwoju mediów, przypada na 

rok 2005. Jak pisze Anna Michniuk w swoim artykule – YouTube – YouLearn. Nauka przez 

YouTube? – YouTube przyszedł zapełnić lukę, która się pojawiła w telewizji publicznej – lukę 

na programy edukacyjne i popularnonaukowe (Michniuk 2014).  

Marta Majorek w pracy pt. Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury 

kreatywności zauważa, że YouTube nie jest nowością, jeśli chodzi o zastosowanie ruchomego 

obrazu do szeroko pojmowanych celów edukacyjnych. Technikę tę, datuje się na końcowe lata 

wieku XIX, a pierwsza wzmianka o wykorzystaniu ruchomego obrazu w szkole jest datowana 

na rok 1910 i miało to miejsce w Rochester w Nowym Jorku (Majorek 2015). 

Jak każda pomoc dydaktyczna, nauczanie przy pomocy ożywionego obrazu ma swoich 

zwolenników i przeciwników. Dyskusja ych dwóch ciągnie się  od czasów pojawienia się 

niemego filmu, a ściślej możliwości stosowania go w formie pomocy dydaktycznej (Majorek 

2015). Autorka Kod YouTube za Paulem Saettlerem przybliża wyniki badania trwającego trzy 

lata, w którym uczestniczyło ponad 5000 studentów. Szeroko opisywane badanie miało na celu 

przedstawić skuteczność wykorzystania filmu w procesie kształcenia. Badanie odbywało się w 

Uniwersytecie w Chicago i jest znane jako studium Freeman-Commonwealth. W wyniku badań 
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okazało się, że zastosowanie filmu przynosi pożądane efekty w nauczaniu. Lepsze rezultaty 

można jednak osiągnąć, gdy film edukacyjny jest podzielony na krótkie fragmenty, niż jeżeli 

jest jednym, długim, zamkniętym tematem (Majorek 2015). A skoro już przy krótkich formach 

filmowych jesteśmy, właśnie takie możemy znaleźć w serwisie YouTube, co czyni z niego nie 

tylko potężne narzędzie rozrywki, lecz także pożyteczny instrument do wykorzystania w 

procesie kształcenia (Majorek 2015). 

YouTube jest źródłem informacji, filmików edukacyjnych, muzyki, filmów, czyli może 

swobodnie pełnić funkcje dydaktyczne, zastępując na tym polu telewizję (Bednarek 2008), 

która czasy edukowania widza ma dawno za sobą. Platforma YouTube przejmuje te rolę, 

ponieważ audiowizualne środki dydaktyczne są elementem wzbogacającym proces nauczania 

i uczenia się. Mogą uzupełniać treści przekazywane w szkole, ilustrując je przykładami, jak 

również stanowić wprowadzenie do danej problematyki. Ponadto dzięki nim można realizować 

konkretne tematy wchodzące w zakres nauczania, co znajduje zastosowanie np. w kształceniu 

zdalnym. Dydaktyczne środki audiowizualne mogą pomóc także w samodoskonaleniu. Dzięki 

nim można też rozwijać warsztat metodyczny, a proces kształcenia może podlegać 

indywidualizacji (Bednarek 2008). 

Marta Majorek przedstawia własne opracowanie celów i przykładów realizacji 

nauczania z wykorzystaniem filmów edukacyjnych na podstawie pracy Chareen Snelson i 

Rossa Perkinsa120, np. proces powstawania produkcji – pokazania, w jaki sposób uprawia się 

żywność, a następnie, jak jest ona poddawana obróbce, by trafić na nasze stoły; wykłady 

eksperckie121 – relacje badaczy z przeprowadzonych testów, eksperymentów bądź dokonanych 

odkryć (Majorek 2015). Oktawia Gorzeńska zrobiła przegląd kanałów edukacyjnych na 

platformie YouTube, które mogą być ciekawe i pomocne w zależności od tematyki 

prowadzonych zajęć (Gorzeńska 2017). Katarzyna Maciejak w swoich badaniach nad 

strategiami nadawczymi wideoblogerów analzie poddała 6 kanałów o tematyce 

popularnonaukowej i o pewnym stopniu popularności (co najmniej 50 tys. subskrybentów), 

takie kryteria spełniły następujące kanały: „SciFun”, „Polimaty”, „Nauka. To lubię”, „Mówiąc 

Inaczej”, „Historia bez cenzury” i „Uwaga! Naukowy Bełkot”. Przedstawione kanały świadczą 

o tym, że wideoblogi popularnonaukowe stanowią nieliczną, ale wyraźną grupę wśród treści 

polskojęzycznych dostępnych w serwisie YouTube (Maciejak 2018). Dla lektorów i osób 

 
120 Praca nosi tytuł: From Silent Film to YouTube: Tracing the Historical Roots of Motion Picture Technologies 

in Education 
121 Tu warto wspomnieć o otwartych wykładach polskich naukowców, które zaczęły przeprowadzać i udostępniać 

na portalu YouTube polskie uczelnie wyższe w czasie pandemii, np. Wykłady mistrzowskie na Uniwersytecie 

Śląskim https://youtu.be/q7mSRHse2Zk. 
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uczących się języka polskiego to doskonała przestrzeń do poznawania polszczyzny, kultury 

języka oraz regionu w nieco inny, bardziej atrakcyjny sposób. Pytanie tylko, jak to wszystko 

wykorzystać na zajęciach i jak z tego ogromu wybrać materiały cenne i wartościowe, jak też 

zachęcić studentów do dalszego samodzielnego oglądania YouTube nie tylko w celach 

rozrywkowych, lecz także w edukacyjnych? Odpowiedź jest prosta: pokazywać materiały z 

YouTube na zajęciach i tworzyć za ich pomocą rozmaite lekcje, które uatrakcyjnią 

przyswajanie wiedzy językowej. Dalej zostały przedstawione kanały i programy, które mogą 

być pomocne i użyteczne na zajęciach z języka polskiego jako obcego, a także takie, z których 

korzystają studenci obcokrajowcy samodzielnie uczący się języka polskiego. 

Polimaty122  to kanał prowadzony przez Radka Kotarskiego, który jest poświęcony 

zagadnieniom o zróżnicowanej tematyce. W ciekawy i prosty sposób prezenter tłumaczy 

zjawiska i tematy, nad którymi czasem się nie zastanawiamy się. Do wykorzystania podczas 

zajęć językowych nadadzą się odcinki o pochodzeniu nazw dni tygodnia i miesięcy w języku 

polskim, a także o pochodzeniu nazw polskich potraw, wulgaryzmów i nazw zwierząt. Takie 

filmiki mogą raczej posłużyć do urozmaicenia lekcji niż jej kompletnego wypełnienia. Mogą 

też być punktem wyjścia do dalszych działań. Przed projekcją warto jednak omówić 

słownictwo, które się tam pojawi. Również lektor musi być gotowy na ewentualne pytania ze 

strony grupy na tematy kulturowe, które mogą się pojawić po obejrzeniu materiału filmowego. 

O Polimatach także wspomina Anna Michniuk (Michniuk 2014). 

Mr Real Polish123 to kanał na YouTube, ale także seria podcastów „Real Polish”, 

których można słuchać za pośrednictwem aplikacji Podcasty, którą można zainstalować na 

każdym urządzeniu. Autor tego programu sam uczy się języka hiszpańskiego i uczy języka 

polskiego, bazując na swoim doświadczeniu językowym. Filmiki są bardzo krótkie, wyjaśnia 

w nich znaczenie pewnych polskich wyrazów. Bywają materiały dłuższe – opowiada w nich o 

znanych postaciach polskich, wydarzeniach historycznych i wydarzeniach w świecie 

współczesnym. Takie filmiki różnią się poziomem językowym, niektóre są do samodzielnej 

nauki, inne do samodzielnego opracowania przez lektora. Te dłuższe o bardziej 

zaawansowanym poziomie mogą być wykorzystane na zajęciach jako materiał do ćwiczeń 

rozumienia ze słuchu. Nagrania mogą posłużyć jako punkt wyjścia do dyskusji na dany temat 

prowadzonej na zajęciach. 

 
122 https://www.youtube.com/c/Polimaty [dostęp:10.06.2021]. 
123 https://realpolish.pl [dostęp:10.06.2021]. 
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Course of Polish124  to kanał, który dysponuje trzema programami: „Słowo dnia”, 

„Polska Gramatyka” i „Polish Crash Course”. Kanał ten jest kontynuacją strony internetowej, 

na której można znaleźć ćwiczenia gramatyczne, reguły poświęcone gramatyce polskiej 

tłumaczone po angielsku, polskie słownictwo pogrupowane tematycznie z tłumaczeniem na 

język angielski. Program może być pomocny w samodzielnej nauce języka polskiego albo jako 

uzupełnienie zajęć, podczas których lektor wszystkie treści zaprezentował w języku polskim. 

Kanał jest prowadzony w języku ngielskim przez młodą osobę, co jeszcze bardziej może 

zachęćnie pokolenie Z niemal z każdego zakątka świata do sięgnięcia po tę pomoc. 

Polski z Anią125 to kanał poświęcony polskiej gramatyce. Przywoływane zagadnienia 

są tłumaczone przez autorkę, z zawodu lektorkę języka polskiego, w zrozumiały sposób. 

Tytułowa Ania prowadzi kanał po polsku, używając tablicy i oznaczając ważne elementy, co 

przypomina tradycyjną lekcję językową. Zagadnienia gramatyczne obejmują poziomy A0-A1, 

ale też autorka porusza temty zogniskowane wokół wyższych poziomów, np. ze składni 

polskiej. Odcinki tego kanału mogą być przydatne dla początkujących lektorów oraz samych 

uczących się w formie powtórki materiału z lekcji. Kanał świetnie się nadaje dla osób 

samodzielnie uczących się języka polskiego, potrzebujących przyswojenia zagadnień z 

gramatycznymi. 

Easy Polish126  to niedawno powstały kanał na YouTube w większości kręcony w 

Katowicach. Charakteryzuje się tym, że akcja toczy się na ulicach miasta podczas rozmów z 

przechodniami. Kanał jest prowadzony przez trzy autorki i zawiera trzy cykle filmików: 

„Słownictwo”, „Polski z ulicy” i „Kultura”. Filmiki zawierają napisy po polsku i angielsku, 

autorki mają dobrą dykcję, mówią też wolno. Swoje filmiki kierują głównie do osób 

zaczynających naukę języka polskiego.  

Brawo Polski127  to program na kanale Agere Aude, którego twarzami są studenci 

obcokrajowcy – Wenezuelczyk i Ukrainka. W każdym odcinku rozważają pewien aspekt 

języka polskiego, rozmawiają na te tematy z zaproszonymi gośćmi albo ze zwykłymi ludźmi 

napotkanymi na ulicach masta. Dzielą się własnym doświadczeniem w nauce języka polskiego 

i opowiadają, z jakimi trudnościami się zmagają. Odcinki tego programu są poświęcone 

wymowie, formom grzecznościowym, liczebnikom, imionom i nazwiskom, neologizmom. 

Kanał prowadzony jest przez obcokrajowców w języku polskim z myślą o obcokrajowcach 

 
124 https://www.youtube.com/user/Jareczny [dostęp:10.06.2021]. 
125 https://www.youtube.com/channel/UCOJ8InFS6bdCVzsZKIdmK4w [dostęp:10.06.2021]. 
126 https://www.easypolish.org [dostęp:10.06.2021]. 
127 https://www.agereaude.pl/pl/brawo-polski/ [dostęp:10.06.2021]. 
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uczących się polskiego. Poszczególne odcinki można wykorzystywać na zajęciach przy 

podejmowaniu wspomnianych wyżej tematów. Grupa docelowa powinna być jednak średnio 

zaawansowana językowo, ale też można pokazać poglądowy odcinek studentom 

początkującym jako motywację do dalszej nauki. 

Learn Polish with PolishPod101.com 128  to kanał do nauki języka polskiego 

podzielony na poziomy zaawansowania. Dla osób początkujących przewidziano materiały o 

słownictwie z obrazkami, z wyrazami komunikacyjnymi, nagraniami przeznaczonymi do 

ćwiczenia sprawności rozumienia ze słuchu, a także do ćwiczenia czytania po polsku. Dla osób 

kontynuujących naukę języka polskiego zanajdą się tu programy przeznaczone do rozumienia 

ze słuchu, materiały zawierające informacje o różnych sposobach uczenia się języka obcego, 

są też porady, jak mówić płynnie po polsku. Każdy odcinek jest prowadzony po angielsku z 

polskimi napisami, a w osobnym pasku są podane trudniejsze polskie słowa z tłumaczeniem na 

język angielski. Dla ułatwienia słowa te również są podświetlone innym kolorem w napisach. 

W programie poświęconym polskim świętom znaleźć można, oprócz świąt narodowych, 

rozmaite obrzędy i dni szczególnie przez Polaków obchodzone, np. tłusty czwartek albo finał 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Są to dni, z którymi obcokrajowcy mieszkający w 

Polsce mają do czynienia, choć niekoniecznie wiedzą, na czym polega ich specyfika. Dzięki 

tworzonym filmikom polska codzienność jest lepiej przyswajana także cudzoziemcom.  

Mówiąc inaczej 129  to kanał prowadzony przez Paulinę Mikułę z wykształcenia 

polonistkę, która skupia się na ciekawostkach językowych, błędach językowych, zagadnieniach 

kulturowych i literackich. Autorka kanału w bardzo czytelny sposób przedstawia materiał 

przygotowany materiał. Pomocne w odbiorze filmików są niewątpliwie napisy wyświetlane u 

dołu ekranu. Kanał składa się ośmiu sezonów, a każdy z 26 odcinków. Autorka prowadzi też 

serię Myśląc inaczej i cykl o interpunkcji. Kanał Mówiąc inaczej jest przeznaczony dla 

rodzimych użytkowników języka polskiego, ale także może być wykorzystywany na lekcjach 

języka polskiego z osobami na wyższym poziomie. 

Platforma YouTubie oferuje również kanały niepodejmujące tematyki nauczania języka 

polskiego, ale prowadzone przez obcokrajowców mieszkających w Polsce i uczących się języka 

polskiego. Takie kanały można polecić studentom w ramach zachęty do prowadzenia własnego 

blogu/vlogu i dzielenia się swoimi zmaganiami z polszczyzną, a także innymi ciekawostkami 

związanymi z Polską i jej kulturą. Z całą pewnością będzie to miało wydźwięk promocyjny. 

Najbardziej popularne kanały prowadzone przez obcokrajowców na YouTube to Chido-Fajny 

 
128 https://www.polishpod101.com [dostęp:10.06.2021]. 
129 https://www.youtube.com/channel/UCsOsC07_jdCII52CAW9SbUg [dostęp:10.06.2021]. 
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i Koreanka. Chido-Fajny130 to kanał Meksykanina mieszkającego w Warszawie, prowadzi on 

kanał po angielsku. Opowiada o Meksyku, zaprasza gości (też obcokrajowców), organizuje 

różne wyzwania: czytanie łamańców językowych po polsku i po hiszpańsku, czytanie polskich 

tekstów przez obcokrajowców. Mówi o słowach i pojęciach, które są w języku polskim, ale nie 

ma ich w języku hiszpańskim. Z kolei Koreanka131 to kanał prowadzony przez dziewczynę z 

Korei Południowej, mieszkającą w Polsce. Opowiada tu o różnicach kulturowych między 

Polską a Koreą, prezentuje ciekawostki na temat języka polskiego i koreańskiego. Kanał 

prowadzi w języku polskim, starając się nie popełniać błędów, choć i te czasem się zdarzają. 

Może być jednak przykładem dla tych, którzy boją się zacząć mówić po polsku.  

Polska półka filmowa 132  to kanał prowadzony przez filmoznawczynię Agnieszkę 

Tambor, który jest kierowany do lektorów uczących języka polskiego jako obcego i do 

studentów uczących się polszczyzny. Autorka w swoich nagraniach dzieli sposobami na 

wykorzystanie pewnych filmów do nauczania polskiego oraz pomocami dydaktycznymi, z 

których można przy tym skorzystać. Kanał wyróżnia się tym, że nie jest tylko o polskim kinie, 

a o tym, jak polskie kino można wykorzystać w edukacji polonistycznej. 

Aleksandra Krawczyk w artykule Technologie informacyjne w nauczaniu języka 

specjalistycznego – wskazanie źródeł internetowych jako pomocy dydaktycznych wspomina o 

serii konferencji naukowych TED (nazwa pochodzi od Technology, Entertaiment and Design), 

które też można znaleźć w serwisie YouTube na kanale TEDx Talks w języku polskim. 

Zarówno kanał, jak i strona internetowa133  są nastawione na ciekawe, niebanalne, czasem 

zaskakujące i dyskusyjne, wystąpienia ekspertów z różnych dziedzin. Mimo ogromu 

materiałów, jakie znajdują się na kanale, można znaleźć tu wiele wartościowych pomocy. Co 

ciekawe, cowstają strony internetowe134, które oferują gotowe już scenariusze lekcji, oparte na 

materiałach z konferencji TED, na razie tylko w języku angielskim (Krawczyk 2017). 

Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na YouTube może przynosić obopólne 

korzyści tak dla uczących się, jak i prowadzących zajęcia. W obu przypadkach pozyskiwane 

filmiki nie tylko uatrakcyjniają przebieg spotkania, lecz także sprzyjają uczeniu się języka i 

wzajemnemu poznawaniu się, łącząc dwa pokolenia za sprawą nowych środków wyrazu. Cechą 

YouTub’a, o której warto pamiętać, jest jego dostępność – tu prawie każdy może zamieszczać 

to, co chce i odpowiednio każdy może oglądać to, co chce. Ważne jest jednak to, aby polecać 

 
130 https://www.youtube.com/c/ChidoFajny [dostęp:10.06.2021]. 
131 https://www.youtube.com/channel/UCPzIiEGWCKmIm6GMcwvRdjw [dostęp:10.06.2021]. 
132 https://www.youtube.com/channel/UCeXpIj05NyRVcWKg85wOiTw [dostęp:10.06.2021]. 
133 https://www.ted.com [dostęp:27.07.2021]. 
134 https://tedxesl.wordpress.com [dostęp:27.07.2021]. 
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studentom sprawdzone treści, czyli uprzednio obejrzane i zaakceptowane filmiki treści. Zasady 

bezpieczeństwa dotycząc także serwisu YouTube. Warto pamietać, że pierwotnym 

przeznaczeniem platformy było zamieszczanie dowolnych materiałów tworzonych przez 

przypadkowych użytkowników. Współcześnie firma nie ukrywa, że kształcenie jest dziedziną 

priorytetową i będą modyfikować serwis w celu przystosowania go do rosnących oczekiwań 

związanych z edukacją, co nas, jako edukatorów nie może nie cieszyć (Majorek 2015). 

ROZDZIAŁ III 

BADANIA ANKIETOWE 

Jak już pisałam w pierwszym rozdziale pracy, obecnie aktywnie biorą udział w procesie 

edukacji przedstawiciele pokoleń „cyfrowych tubylców” i „cyfrowych imigrantów” albo 

inaczej przedstawiciele pokolenia X, Y i Z. Każde z pokoleń w inny sposób posługuje się 

nowymi technologiami i zachowuje się w przestrzeni internetowej. Właśnie sposób korzystania 

z nowych technologii jest jednym z powodów budowania muru między przedstawicielami 

pokoleń, a w naszym wypadku między uczącymi i uczącymi się, należącymi do różnych 

pokoleń. Z tego powodu zrodziła się decyzja o przeprowadzeniu badań ankietowych wśród 

osób uczących i uczących się języka polskiego jako obcego. Do każdej z tych grup należą osoby 

– przedstawiciele różnych pokoleń, tak „cyfrowych imigrantów”, jak i „cyfrowych tubylców”. 

Opinie nauczycieli i uczniów są ważne, zwłaszcza kiedy dążymy do tego, żeby edukacja była 

praktycznym narzędziem, które pomaga później pokonywać rzeczywiste wyzwania 

współczesnego świata, a także, żeby oczekiwania uczących się spełniały się, a nie karmiły 

sztucznie stworzonym przekonaniem, że niektórzy nie są w stanie nauczyć się języka polskiego. 

Wspólczesna edukacja językowa boryka się z wieloma wyzwaniami, a trwająca medializacja 

świata jest jednym z nich. Jednak poznając opinie przedstawicieli uczestników procesu 

edukacji językowej, jesteśmy w stanie niektóre z wyzwań suksesywnie pokonać.   

 W trzecim rozdziale pracy zostaną przedstawione wyniki ankiet oraz omówione ich 

wyniki. Celem ankiet było dowiedzenie się, jaka jest opinia studentów i lektorów na temat 

wykorzystywania aplikacji mobilnych i stron internetowych na zajęciach z języka polskiego, 

ściślej: na jakim poziomie jest wiedza o takiego rodzaju narzędziach, jakie są obawy z tym 

zagadnieniem związane, a także czy jest wśród ankietowanych zarówno po stronie studentów, 

jak i lektorów chęć poznania tych narzędzi, jeśli zaś nie, to jakie są powody, dla których tego 

nie robią i czy możemy w jakikolwiek sposób im pomóc zmienić swoje nastawienie. 

Tworząc ankiety, zakładałam, że lektorzy nie mają czasu na dokształcanie się w 

zakresie zgłębiania tematyki nowych pomocy dydakycznych, co może wynikać z dużej liczby 

128:5851790985



129 

 

obowiązków, a także braku nagłej potrzeby korzystania z nowoczesnych narzędzi. Niekiedy 

jest też tak, że brakuje czasu na przeorganizowanie swojego sposobu nauczania, wdrożenie się 

w jedno z proponowanych narzędzi, bo to niewątpliwie jest proces czasochłonny. Na wstępie 

należy się jednak zastanowić, o co tak naprawdę chodzi w nauce języka? Jest wiele odpowiedzi 

na to pytanie i trudno rozstrzygnąć, która jest tą najbliższą prawdy? Chyba jednak ta, że 

najlepiej się uczymy i zapamiętujemy, kiedy jesteśmy w przyjaznej atmosferze, gdy wiemy, że 

lektor jest przyjazny, otwarty, wspierający, kiedy ma się świadomość, że pomyłki się zdarzają, 

a podczas zajęć ma się możliwość skorygowania własnych błędów. Chodzi też o to, żeby 

student czuł wsparcie ze strony lektora, który nie tylko dzieli się swoją wiedzą, lecz także jest 

swoistym przewodnikiem, uczącym stawiać pierwsze kroki w tej nowej rzeczywistości. 

Mówiąc o przekazywaniu wiedzy, można tu odwołać się do metafory światła, którym 

lektor/nauczyciel oświetla drogę swojemu uczniowi, a następnie przekazuje je, by ten, już 

samodzielnie, mógł z niego skorzystać. W naszych czasach jednym z elementów tego światła 

są właśnie aplikacje mobilne i strony internetowe do nauki języków obcych. Ankiety były próbą 

dowiedzienia się, czego brakuje lektorom, żeby pewnie trzymać to światło i w sposób pewny 

przekazywać je studentom. Jednym z zadań badawczych było także zapoznanie lektorów z 

odpowiedziami studentów, żeby w ten sposób mogli zobaczyć, czego tak naprawdę chcą 

studenci i co myślą o aplikacjach wspomagających zajęcia. 

 Na podstawie analiz została postawiona teza badawcza, że lektorzy korzystają z 

niewielkiej liczby współczesnych narzędzi multimedialnych wspomagających nauczanie 

języka polskiego. Może taka sytuacja wynikać z niewiedzy uczących na temat istnienia tego 

typu narzędzi, brakiem chęci korzystania z takich rozwiązań, obawami rodzącymi się w 

związku z obsługą wszelkiego rodzaju platform, a także wieloma wątpliwościami, czy 

programy multimedialne rzeczywiście służą nauce, a nie wyłącznie szeroko pojętej rozrywce. 

 

3.1. Ankieta studencka 

 Grupa badawcza obejmowała 190 osób, a ankietowani to uczestnicy letniej szkoły 

języka, literatury i kultury polskiej, studenci kursu przygotowawczego i intensywnego w latach 

2018-2019, 2019-2020135. Są to osoby nastawione na naukę języka polskiego i w pewien sposób 

do takiej nauki zmotywowane (chodzi o to, że przyjechali do Polski na letni kurs językowy albo 

dostali stypendium i przyjechali na roczny kurs przygotowawczy). Są to osoby w różnym wieku 

(z czego najwięcększa liczbe respondentów nie przekroczyła 40. roku życia. Osoby w wieku 

 
135 Wspomniane kursy organizowane były przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. 
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między 40. a 75. rokiem życia stanowiły marginalny odsetek badanych), pochodzą prawie z 

całego świata. 

 Na pytanie, czy korzysta Pan/Pani z aplikacji mobilnych, wspomagających naukę języka 

polskiego? Jeżeli tak, to z jakich i dlaczego?, 31% ankietowanych odpowiedziało, że nie 

korzysta z żadnych aplikacji mobilnych, w tym 12% z nich zadeklarowało chęć skorzystania w 

przyszłości, a pozostałe podały następujące powody, dla których tego nie robią : nie korzystam, 

bo nie czuję takiej potrzeby, nie korzystam, bo to jest bez sensu, nie mówię po angielsku i to 

postrzegam jako przeszkodę w korzystaniu z aplikacji mobilnych, nie mam telefonu, więc nie 

korzystam. Pozostałych 69% ankietowanych korzysta z aplikacji, a to wcale nie jest mały 

procent, zwłaszcza że badanie odbywało się w czasach przedpandemicznych i do używania 

aplikacji mobilnych nikt nie był zmuszony.  

 

 

  

 44% spośród wszystkich ankietowanych zaznaczyło, że korzysta ze słowników w 

formie aplikacji mobilnej albo korzysta z przeglądarki. Wśród słowników największą 

popularnością cieszył się Google translate 136  (31% wszystkich ankietowanych), 9% 

ankietowanych wpisało hasło słownik albo tłumacz, nie zaznaczając konkretnej nazwy, na 

trzecim miejscu znalazł się słownik bab.la137 (4%), ankietowani zaznaczyli, że korzystają z 

takich słowników online, jak : linguae.pl138 , boran.pl, wiktionary.org139 , słownik Leo140 , 

 
136 https://translate.google.pl [dostęp:12.06.2021] 
137 https://bab.la [dostęp:12.06.2021] 
138 https://www.linguee.pl [dostęp:12.06.2021] 
139 https://www.wiktionary.org [dostęp:12.06.2021] 
140 https://dict.leo.org [dostęp:12.06.2021] 
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pons.com 141 , diki.pl 142 , słownik synonimów 143 , youdao translator 144 , sjp.pwn.pl 145 , 

context.reverso.net 146 , wsjp.pl 147 , glosbe.com 148 . Niektóre ze słowników są słownikami 

dwujęzycznymi, np. boran.pl (słownik polsko-chiński), ale w większości można wybrać języki. 

Wśród wymienionych są słowniki jednojęzyczne, jak: Wielki słownik języka polskiego 

(wsjp.pl), Słownik synonimów języka polskiego (słownik synonimów), Słownik języka 

polskiego (sjp.pwn.pl). Tworząc ankietę nie zakładałam, że prawie każdy z nich ma wersję 

mobilną i że tak dużo osób korzysta właśnie z tych dygitalnych form. Okazało się, że różnorakie 

słowniki i tłumacze są więc najbardziej rozpowszechnioną aplikacją mobilną wspomagającą 

naukę języka polskiego jako obcego. 

 

 

 

 31% ankietowanych stwierdziło, że korzysta z aplikacji Duolingo, to tyle samo, ile 

korzysta z internetowego tłumacza Google. Ankietowani opisali aplikację Duolingo w 

następujący sposób: to jedyna dostępna w Chinach aplikacja do nauki polskiego, nie jest nudna, 

 
141 https://pl.pons.com [dostęp:12.06.2021] 
142 https://www.diki.pl [dostęp:12.06.2021] 
143 https://www.synonimy.pl [dostęp:12.06.2021] 
144 https://www.youdao.com [dostęp:12.06.2021] 
145 https://sjp.pwn.pl [dostęp:12.06.2021] 
146 https://context.reverso.net [dostęp:12.06.2021] 
147 https://wsjp.pl [dostęp:12.06.2021] 
148 https://glosbe.com [dostęp:12.06.2021] 
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dobra aplikacja dla początkujących studentów, jest łatwa w obsłudze, zapewnia raport postępu, 

podstawowe słownictwo i gramatyka, pomaga doskonalić moje słownictwo, brakuje 

wprowadzenia, wytłumaczenia (tak napisała osoba, która uczy się kolejnego języka), słowa są 

proste, ale wymowa jest trudna, naturalne podejście do nauki języka, łatwa w obsłudze i tworzy 

wyzwania, które chcę się pokonywać, także pojawiały się uwagi, że jest dobra na początek, ale 

nie jest wystarczająca do dalszej nauki. Z komentarzy ankietowanych wynika, że aplikacja 

Duolingo jest użyteczna dla osób początkujących, jest łatwa w obsłudze, pomaga 

zapamiętywać nowe słowa, poszerzać podstawowe słownictwo, ale dla osób kontynuujących 

naukę języka polskiego jest zbyt łatwa, nie zawiera treści z kolejnych poziomów kompetencji 

językowych. 

 4% ankietowanych zaznaczyło, że korzysta ze strony YouTube, ale tylko jedna 

sprecyzowała, który kanał ogląda, był to Mówiąc inaczej. 3% ankietowanych zaznaczyło, że 

korzysta z aplikacji Polskie Radio149, 1 osoba zaznaczyła, że słucha po postu podcastów, a 

szczególnie Polski Daily z Pauliną Lipiec150 i podcast o kinie Pełna sala151, jednak z osób 

zamieściła komentarz: słucham radia, żeby lepiej rozumieć, kiedy mówią Polacy. Również 

pojedyncze osoby wspomniały o takich aplikacjach, jak: Busuu, Quizlet, Memrise (tu pojawił 

się komentarz, że ta aplikacja nadaje się tylko dla osób początkujących), Polish by Nemo, 

babbel.com152, Drops, rosettastone.eu153, Czasowniki, Fun Easy Learn Polish, eTabu, MR 

Real Polish na Facebooku, Wolne lektury154 i Gazeta Wyborcza w wersji mobilnej155, Speak 

ASAP 156 . Niektóre z wymienionych aplikacji są płatne, inne dostępne tylko w pewnych 

państwach albo w niektórych językach. 

 W odpowiedziach na pytanie jak często Pan/Pani korzysta z aplikacji mobilnych do 

nauki języka polskiego?, padały odpowiedzi, kiedy natrafiają na nowe słowo przy czytaniu, 

przy rozmowie po polsku, przy odrabianiu zadania domowego, przebywając w Polsce (co 

potwierdzałoby częste sięganie do słowników mobilnych). Natomiast z aplikacji mobilnych, 

które pokazują postęp w nauce albo motywują do zdobywania kolejnych nagród, ankietowani 

korzystają dość regularnie, pewnie dlatego że aplikacja wysyła przypomnienie, a także 

ankietowani angażują się w zdobywanie punktów. 

 
149 https://www.polskieradio.pl [dostęp:12.06.2021]. 
150 https://www.polskidaily.eu/podcasts-recourse [dostęp:12.06.2021]. 
151 https://pelnasala.pl/cinema-post-cast [dostęp:12.06.2021]. 
152 https://pl.babbel.com [dostęp:12.06.2021]. 
153 https://www.rosettastone.eu [dostęp:12.06.2021]. 
154 https://wolnelektury.pl [dostęp:12.06.2021]. 
155 https://wyborcza.pl/7,95791,21830847,aplikacja-wyborczej-w-nowej-odslonie-aktualizuj-

dotychczasowa.html [dostęp:12.06.2021]. 
156 https://speakasap.com [dostęp:12.06.2021]. 
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 Na pytanie, jak Pan się dowiedział/Pani się dowiedziała o aplikacjach mobilnych do 

nauki języka polskiego, pojawiły się 4 warianty odpowiedzi: z internetu, od lektora, od 

znajomego, używałam/używałem wcześnie do nauki innych języków obcych. Najbardziej 

popularna okazała się pierwsza odpowiedź (69%): z internetu albo bardziej szczegółowo w 

Apple storze, w Play Markecie, 11% odpowiedziało, że od znajomego i tyle samo procent od 

lektora, 9% respondentów używało aplikacji mobilnych do nauki innych języków obcych. 

Wśród tych 9% ankietowanych, jak wynika z ich ankiet, jest najwięcej świadomych 

użytkowników aplikacji mobilnych. Wynika to z komentarzy pozostawionych pod pytaniem. 

Respondencji zwracali uwagę na wady i zalety różnych aplikacji, wiedzieli też o większej 

liczbie funkcji pewnych pomocy. 11% ankietowanych dowiaduje się o możliwości 

wykorzystania aplikacji mobilnych do nauki języka polskiego od lektora, komentując to w taki 

sposób: lektorka prosiła używać codziennie, lektor pokazuje nam nowe aplikacje od czasu do 

czasu. Taki niski procent odpowiedzi nasuwa pytanie o to, czy lektorzy wiedzą o takich 

możliwościach, czy z jakiś innych przyczyn nie motywują studentów do korzystania z aplikacji 

mobilnych? Pewnie odpowiedź na to pytanie znajdziemy w ankietach lektorów. 11% 

ankietowanych dowiedziało się o aplikacjach od znajomych, którzy pewnie z nich korzystali 

przy nauce polskiego albo innego języka obcego. 69% procent ankietowanych, którzy 

dowiedzieli się o aplikacjach z internetu, świadczy o wysokim poziomie zaangażowania 

uczących się – potrzebują dodatkowych narzędzi i samodzielnie ich poszukują – o sprawności 

posługiwania się internetem i umiejętnością poszukiwania tam korzystnych informacji, jak i 

również o poziomie motywacji – uczą się, bo chcą/potrzebują. 
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 Na pytanie, czy na zajęciach grupowych z języka polskiego korzysta Pan/Pani z 

aplikacji mobilnych przeznaczonych do nauki języka polskiego, 63% odpowiedziało nie, nie 

korzystam, z kolei 11% odpowiedziało tak, ale tylko ze słownika, biorąc pod uwagę, że w 

pierwszym pytaniu słowniki w wersji aplikacji mobilnych uznajemy za narzędzia dygitalne, 

11% zaliczamy do odpowiedzi „tak”, 10% ankietowanych stanowczo powiedziało „tak”, a 

jeszcze 10% „tak, czasami”. Pojawiły się pojedyncze odpowiedzi typu: tak, ale tylko z 

Kahoota!, „tak, ale tylko z YouTube’a, tak, ale jeżeli lektor pozwoli, tak, ale jeżeli będzie 

internet. Sumując wszystkie pozytywne odpowiedzi, wychodzi na to, że 37% ankietowanych 

w jakiś sposób jednak korzysta z aplikacji mobilnych na zajęciach z języka polskiego, a to jest 

1/3 wszystkich ankietowanych. 
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 Na pytanie, czy chciałby Pan/chciałaby Pani korzystać z aplikacji mobilnych 

przeznaczonych do nauki języka polskiego na zajęciach grupowych?, pozytywnie 

odpowiedziało 79% ankietowanych. Wśród pozytywnych odpowiedzi są takie komentarze:  

tak, żeby ułatwić proces nauki; tak, tylko aplikacje mają być naprawdę dobre; tak, i nie tylko z 

Google tłumacza; tak, ale tylko czasami; tak, ale bez użycia internetu; tak, ale tylko z tłumacza; 

tak, chcę spróbować, ale aktualnie nie znam żadnej aplikacji; tak, chętnie spróbuję, ale wolę 

uczyć się z podręcznika; tak, ale nie wiem, które aplikacje są dobre; tak, dla powtórzenia 

materiału; tak, aplikacja pomoże mi z pisaniem i mówieniem; tak, uważam, że gry językowe, 

filmiki rozrywkowe w wersji aplikacji mobilnych pomogą nam zrobić postęp w nauce języka 

polskiego.  

Z takich odpowiedzi możemy wywnioskować, że ankietowani nie wiedzą, jakie 

aplikacje istnieją oprócz słowników i tłumaczy, a także nie wiedzą o aplikacjach 

przeznaczonych na wyższe poziomy kompetencji językowych. Ważne jest jednak to, że chcą 

je poznać. 6% odpowiedziało „nie wiem”. 15% ankietowanych odpowiedziało negatywnie, 

czyli nie chcą korzystać na zajęciach z aplikacji mobilnych, a motywowało to następująco: nie, 

bo wolę książki; nie, bo praca z lektorem jest ważniejsza/ciekawsza/lepsza; nie, bo najlepiej 

uczyć się języka polskiego z native speakerem; nie, bo mamy lektorkę z Polski, a człowiek 

zawsze wyjaśni lepiej niż technologia; nie, jeżeli lektor jest wystarczająco dobry; nie, bo 
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uważam, że aplikacje są bardziej przydatne do samodzielnej nauki niż do pracy grupowej; nie, 

bo lubię bezpośredni kontakt z lektorem; nie, bo lubię uczyć się z innymi studentami; nie, bo 

aplikacje są dobre tylko na początku nauki; nie, bo nie mam telefonu. 

Z przywołanych odpowiedzi wynika, że ankietowani uważają, że aplikacja zastępuje 

lektora i są to zjawiska wykluczające się nawzajem, że użycie aplikacji wyklucza użycie 

książki/podręcznika. Aplikacja jest postrzegana nie jako narzędzie do urozmaicenia zajęć, 

wspomagające pracę lektora, a narzędzie zastępujące go, jego pracę i w konsekwencji 

wykluczające lektora z procesu nauki języka. Ankietowani nie zdają sobie sprawy, że są 

różnego rodzaje aplikacje: niektóre są przeznaczone do pracy grupowej, a inne do pracy 

samodzielniej. 

 Na pytanie, czy według Pani/Pana aplikacje mobilne są korzystnym narzędziem w nauce 

języka polskiego, czy wręcz przeciwnie – przeszkadzają w nauce? Dlaczego?, 92% 

ankietowanych odpowiedziało pozytywnie. Swoje odpowiedzi motywowali w następny 

sposób: korzystne, ale nie zbyt często; korzystne, ale tylko dla powtórki i nauki nowego 

słownictwa, nie pomagają w biegłości językowej; korzystne, ale niewystarczające/dodatkowe 

narzędzie/nie może być jedynym narzędziem; korzystne, ale bez użycia internetu; korzystne, ale 

jeszcze nie umiem z niego bardzo dobrze korzystać; korzystne, ale nie ufam do końca. 

Te odpowiedzi są odzwierciedleniem odpowiedzi na poprzednie pytanie. Ankietowani 

wyrażają bardzo dużo obaw związanych z użytkowaniem aplikacji mobilnych, chociaż są 

świadomi tego, że narzędzie jest użyteczne.  
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Obawy wynikają z niewiedzy, z braku rzeczywistego doświadczenia z aplikacjami na 

zajęciach albo poza zajęciami. Jest grupa komentarzy typu : korzystne, ale do pracy 

samodzielniej/poza lekcją, na lekcji lektor jest ważniejszy/atrakcyjniejszy, które prezentują 

obawę, że technologia wykluczy lektora. Komentarze, które podkreślają korzyści aplikacji 

mobilnych są następujące: korzystne, bo motywuje do nauki/pomaga zrobić szybszy postęp w 

nauce, pomaga nie nudzić się podczas nauki; korzystne, bo lubię, kiedy wszystko jest w 

telefonie/bo zawsze jest ze mną/bo mogę uczyć się w dowolnym miejscu i czasie/szybko mogę 

znaleźć potrzebną informacje/bo nie muszę przynosić dużo innych rzeczy na zajęcia; korzystne, 

bo lubię uczyć się sam; korzystne do ćwiczeń z gramatyki/do słuchania/poszerzania słownictwa; 

korzystne, jeśli używasz regularnie/ w sposób przemyślany; 

 5% ankietowanych wypowiedziało się przeciwko aplikacjom mobilnym i przywołało 

takie argumenty: niektóre aplikacje są korzystne, ale większość służy tylko w celach 

rozrywkowych; są rozpraszające, a my jesteśmy wystarczająco rozproszeni; wolę uczyć się od 

człowieka, a nie od urządzenia; wolę rzeczywistą komunikację; wolę tradycyjne metody – 

książka, zeszyt, długopis; zależy od rodzaju aplikacji i rodzaju wiedzy, którą chcesz osiągnąć; 

żadna aplikacja nie przyspieszy nauki języka polskiego.  

 Takie komentarze wskazują na to, że ankietowani podtrzymują opinię, że aplikacja nie 

jest elementem zajęć, a zastępuje tradycyjne zajęcia z lektorem. 
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Po przeprowadzeniu pierwszej ankiety i uzyskaniu rezultatów ankietowani, podzieleni na 

mniejsze grupy, zostali zaproszeni na szkolenie do sali komputerowej, gdzie zaprezentowano 

im aplikacje mobilne i strony internetowe, które mogą być pomocne w nauce języka polskiego. 

Uczestnicy szkolenia nie tylko oglądali prezentowane narzędzia, lecz także mieli okazję 

skorzystać z każdej aplikacji i poruszać się po wybranych stronach internetowych. Badani 

zagrali również w gry zespołowe, czyli Kahoot! i Quizlet (w jednym ze swoich trybów). Po 

jakimś czasie od szkolenia została przeprowadzona kolejna ankieta.  

 Na pierwsze pytanie czy zacząłeś/zaczęłaś korzystać z aplikacji mobilnych/ programów 

komputerowych po zajęciach w sali komputerowej? tylko 4% odpowiedziało negatywnie, a 

96% pozytywnie, co daje nadzieje, że ankietowani poznali nowe narzędzia, które mogą służyć 

im w przyszłości, a także uświadomili sobie, że nauka języka może odbywać się nie tylko na 

lekcjach przy udziale lektora, że to oni teraz posiadają instrumenty, a jak często i regularnie 

będą z tego korzystać, zależy od nich. Okazuje się bowiem, że oni mają wszystko, co potrzebne 

do samodzielnej nauki poza lekcją, mają w rękach smartfon, który teraz jest także pomocą w 

zdobywaniu nowej wiedzy i nowych kompetencji językowych. Ta liczba odpowiedzi również 

wskazuje na to, że ankietowanym brakowało wiedzy na temat narzędzi wirtualnych w 

nauczaniu języka. 

 

 

 

 W drugim pytaniu: jeżeli tak, to z jakich aplikacji mobilnych/programów 

komputerowych korzystałaś/korzystałeś?, zostały podane aplikacje i strony, z których 
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korzystają (albo które pamiętają ze szkolenia). Z odpowiedzi na to pytanie utworzyła się lista 

najbardziej i najrzadziej używanych narzędzi. W odpowiedziach znalazły się nazwy aplikacji, 

których nie było ani w poprzednich ankietach, ani nie zostały podane przez prowadzącego na 

szkoleniu, czyli można wnioskować, że studenci sami zaczęli szukać aplikacji albo zaczęli 

rozmawiać na ten temat i wymieniać się już znanymi narzędziami, co też jest postępem. 

 

 

 

 

  

 Trzecie pytanie miało zweryfikować, jakie sprawności studenci najczęściej ćwiczą przy 

pomocy aplikacji mobilnych i stron internetowych, przy jakich sprawnościach aplikacje mogą 

być pomocne, a jakie sprawności bezwzględnie trzeba ćwiczyć na zajęciach z lektorem. Z 

pewnością ta informacja jest też ważna dla lektorów, którzy niektóre sprawności mogą ćwiczyć 

ze studentami przy pomocy aplikacja.  
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 Przywołane odpowiedzi pokazują, że większość ankietowanych wykorzystuje aplikacje 

mobilne i strony internetowe do pracy ze słownictwem, do nauki lub powtórzenia już wcześniej 

poznanej leksyki. Nic dziwnego skoro większość aplikacji jest tworzona z myślą o takich 

działaniach. Częste występowanie ćwiczeń dotyczących słownictwa w tego rodzaju aplikacjach 

wiąże się z łatwością jego przygotowania i opracowania przez pomysłodawców, niż ma to 

miejsce w przypadku innych sprawności. Warto jednak pamiętać, że ucząc się słownictwa, 

uczymy się pisania (wpisujemy słowa), czytania (czytamy polecenia i poznawane słowo), 

rozumienia ze słuchu (bardzo często trzeba oznaczyć słowo, które zostało wypowiedziane). 

Przywołane sprawności są odzwierciedleniem aplikacji prezentowanych w odpowiedziach do 

poprzedniego pytania (aplikacje Duolingo, Memrise, Quizlet są najczęściej wykorzystywane 

do nauki słownictwa). Jeżeli więc na zajęciach zostałyby zaprezentowane aplikacje do czytania, 

to niewykluczone, że przy następnym ankietowaniu sprawność czytania mogłaby mieć większą 

liczbę wspomnień.  

 Kolejne pytanie o to, która z aplikacji podobała Ci się najbardziej, pokazuje faworytów 

wśród aplikacji i stron internetowych i odpowiednio narzędzia, które mają największe szanse 

być wykorzystane w przyszłości. Na pierwszym miejscu znalazło się Duolingo ze względu na 

łatwość w obsłudze i dużą liczbę języków, które zawiera aplikacja. Drugie miejsce przypadło 

aplikacji Kahoot!, którą ankietowani opisali tak: bardzo fajna gra, do zabawy z kolegami/ ze 

znajomymi, można wykorzystywać na zajęciach do powtórzenia, jest najciekawszy i można grać 

w dużej grupie. Trzecie miejsce zajęły aplikacje Memrise i Quizlet. Dla większości 

ankietowanych studentów odkryciem było to, że w aplikacji Memrise można tworzyć własne 

zestawy słów, a nie tylko korzystać z już istniejących, jak i również to, że aplikacja Quizlet 

zawiera tryb podobny do Kahoota!, ale wymagający podziału na zespoły. Na czwartym miejscu 

znalazła się strona internetowa – odpowiednik podręcznika „Po polsku po Polsce”. W tej 

pomocy studentom najbardziej podobało się to, że system automatycznie sprawdza ćwiczenia, 

a strona zawiera dużo ćwiczeń gramatycznych, a także ćwiczenia ze zrozumienia ze słuchu. Na 

piątym miejscu pojawiła się strona internetowa lyricstraining.com. Swój wybór ankietowani 

uzasadnili tym, że lubią słuchać muzyki i taka aplikacja jest prawdziwym wynalazkiem dla 

nich. Pozostałe aplikacji zostały wybrana raptem jedno- lub dwukrotnie. 
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 Ostatnie pytanie było próbą ustalenia tego, co jest powodem, dla którego część osób nie 

sięgnię po aplikacje mobilne. To część ankietowanych, która nie wierzy w to, że aplikacje mają 

sens i mogą być przydatne w nauce języka: aplikacje są tylko do zabawy, nie do 

zapamiętywania nowych słów, nie do nauki nowego języka, trudno jest zbudować nawyk 

uczenia się i uczyć się języka, jeżeli nie czeka na ciebie egzamin, wolę książki, wolę korzystać z 

książek na zajęciach z języka. Druga kategoria ankietowanych spośród sceptycznych woli inne 

rodzaje aplikacji: wolę aplikacje do komunikacji, jest to naturalne, a nie sztywne aplikacje do 

nauki języka, ja chcę aplikację, która pomoże mi z wymową. 5% ankietowanych nie zamierza 

w przyszłości korzystać z aplikacji mobilnych do nauki języków. Jak widzimy, procent osób 

niekorzystających z aplikacji mobilnych do nauki polskiego zmniejszył się z 31% 

ankietowanych, którzy w pierwszej ankiecie zaznaczyli, że nie korzysta z żadnych aplikacji 

mobilnych do 5%, którzy nie planują korzystać z aplikacji mobilnych (druga ankieta), ale 

wiedzą, że takie istnieją i w razie zmiany swojego zdania będą wiedzieli, gdzie szukać pomocy. 

 Z drugiej ankiety wynika, że 96% badanych zaczęło korzystać albo chociaż spróbowało 

używać aplikacji mobilnych (zainstalowali i raz skorzystali), co pozwala wnioskować, że 

wiedzą o istnieniu takich aplikacji i wiedzą, które z nich podobają im się bardziej lub mniej. 

Siedem najczęściej wykorzystywanych aplikacji to: Duolingo, Memrise, Quizlet, Kahoot!, Po 

polsku po Polsce, lyricstraining.com, Busuu. Warto pamiętać, że na warsztatach studenci 

spróbowali/zobaczyli wszystkie aplikacje i wybrali dla siebie kilka, które zaznaczyli w 

pierwszym pytaniu. Za pomocą wyżej wymienionych aplikacji ankietowani ćwiczyli : leksykę, 

gramatykę i słuchanie. Takie odpowiedzi podtrzymują popularne stwierdzenie, że: aplikacje są 
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dobre tylko do nauki nowych słów. Bardzo cieszą odpowiedzi, że przy pomocy aplikacji można 

też ćwiczyć gramatykę i słuchanie, a także w mniejszym stopniu czytanie i pisanie, co pokazuje, 

że jednak nie tylko leksyki da się nauczyć przy pomocy aplikacji. Pierwsze trzy z wyżej 

wymienionych to właśnie aplikacje do nauki słownictwa (zaawansowany użytkownik może 

używać Memrise i Quizlet nie tylko do nauki słownictwa, ale także do definiowania wyrazów 

i nauki konstrukcji – zgodności czasownika z rzeczownikiem). Zaskakujący okazał się wybór 

aplikacji Kahoot!, która bardziej się nadaje do powtórzenia materiału na zajęciach, tym 

bardziej, że quizy w Kahoot! są tworzone przez nauczycieli dla swoich studentów i na potrzeby 

zajęć. Ankietowanych mogła zachwycić atmosfera rywalizacji w aplikacji Kahoot! i 

możliwość zagrania w większym zespole albo z grupą znajomych. Na piątym miejscu znalazła 

się strona internetowa Po polsku po Polsce, która zawiera ćwiczenia na wszystkie sprawności, 

co tylko potwierdza zapotrzebowanie na kompleksowe podejście do nauki języka polskiego. 

Na szóstym miejscu znalazła się aplikacja i strona internetowa lyricstraining.com, która 

pozwala na ćwiczenie aktywnego słuchania w odróżnieniu od słuchania pasywnego, które 

ćwiczymy przy pomocy aplikacji radiowych. Na siódmym miejscu uplasowała się aplikacja 

Busuu, która jest funkcjonalnie bardzo podobna do aplikacji Duolingo. Po kilka głosów 

uzyskały aplikacje i strony internetowe: Polski na wynos i polszczyzna.pl, słowniki (na 

warsztatach zostały zaprezentowane wsjp.pl, sgjp.pl, sjp.pwn.pl). 

 

3.2. Ankieta lektorska 

3.2.1. Ankieta wstępna, przed szkoleniem 

 Druga ankieta była przeznaczona dla nauczycieli polskich i zagranicznych, którzy uczą 

albo zamierzają uczyć języka polskiego jako obcego. Respondentami byli słuchacze studiów 

podyplomowych nauczania języka polskiego i kultury polskiej, słuchacze letniego kursu 

lektorskiego. Są to osoby, które pochodzą z Polski, Ukrainy, Rosji, Japonii, Chin, w różnym 

wieku i z różnym doświadczeniem zawodowym. Ankieta została przeprowadzona przed 

okresem kwarantanny w latach 2017, 2018, 2019. 

 Pierwsza ankieta składała się z 9 pytań. Pierwsze pytanie: czy korzysta Pan/Pani z 

aplikacji mobilnych w życiu codziennym ?, akładało, że ankietowani zauważą, że aplikacje są 

nieodłączną częścią życia codziennego i odpowiednio są ważnym elementem edukacji i 

nauczania języków obcych. 
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 Wśród kategorii „komunikatory” zostały wymienione następujące: WhatsApp (14), 

Skype (12), Messenger (10), Viber (9) i WeChat (2). Wśród kategorii „nawigacja” zostały 

wspomniane Google Maps (24), MapsMe (1) i Nawigacja (1). Do kategorii „rozrywka” zostały 

zaliczone: YouTube (9), Facebook (5), Instagram (4), Radio Polska (1), Spotify (1), Google 

Books (1), Horoscope (1), Stella Fox (1). Do kategorii „codzienne potrzeby” zaliczone: Gmail 

(5), Booking (3), Banking (3), Mobilet (2), Google Kalendarz (1), Edmondo (1), Ali Express 

(1), Weiba (1). Do „słowników” zostały zaliczone: Google translate (2), słownik.pl (1), Abby 

Lingvo Słownik (1), Słownik synonimów (1), Wikisłownik (1), Linguee (1), Glosbe (1), 

Słownik PWN (1), słowniki (1) i jedna strona internetowa do nauki języka hiszpańskiego RAE 

(1). Uważam, że ostatnia grupa „słowniki” znalazła się w odpowiedziach ze względu na zawód 

wykonywany przez ankietowanych, a także przez prywatne zainteresowania językami świata, 

pewnie odpowiedzi ankietowanych wykonujących inne zawody będą się znacząco różnić od 

uzyskanych przez nas odpowiedzi.  

 Choć takie pytanie nie pojawiło się w ankiecie, można było zapytać jeszcze lektorów, 

czy uważają, że aplikacje wykorzystywane przez nas codziennie mogą być materiałem na 

lekcjach językowych (z tym, że językiem aplikacji będzie polski). Przykładowo bowiem 

aplikacje Google Maps i MapsMe mogą być wykorzystywane na zajęciach, kiedy ćwiczymy 

pytanie o drogę, kierunki, części świata. Aplikacja booking.com może być wykorzystywana na 

zajęciach, kiedy rozmawiamy o wakacjach, planujemy urlop. Mimo że nie została wymieniona 
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popularna aplikacja Airbnb, warto ją tu przy tej okazji wspomnieć, bo także ona może służyć 

do planowania wakacji, opisywania zeszłorocznych, a także do opisywania wnętrz mieszkań. 

O wykorzystaniu aplikacji Instagram wspomina Magda Łukasik na webinarium 

organizowanym na platformie Nauczyciel w sieci157 . Autorka przedstawiła platformę jako 

narzędzie, przy którego pomocy można zainteresować młodzież nauką. Zdaniem Łukasik grupy 

tworzone za pośrednictwem Facebooka są raczej przydatne dla nauczycieli i służą im jako 

przestrzeń do wymiany doświadczeń, jeżeli jednak edukatorzy chcą dotrzeć do swoich 

studentów, muszą wyjść poza tę przestrzeń medialną i sięgnąć po bardziej obrazkowe media 

społecznościowe, a jednym z nich jest Instagram. Prowadząca przedstawiła formaty postów 

dostępnych na Instagramie, są to zdjęcia lub grafika, karuzela (ze zdjęć lub grafik), krótki film 

i długi film (dodany w IGTV). Profil na Instagramie może być poświęcony pewnej dziedzinie 

albo przedmiotowi, którego uczymy. Magda Łukasik proponuje następujący wachlarz 

tematyczny postów: ciekawostki związane z dziedziną, której jest poświęcony profil, 

łamigłówki, mnemotechniki (jak się uczyć, jak zapamiętywać informacje), animacje albo 

plansze z informacjami, notatki wizualne, filmiki instruktażowe, eksperymenty. Prezenterka 

mówi o tym, że większa liczba osób ogląda instastories (zdjęcia, które znikają po 24 godzinach, 

ale które można zapisać, co pozwala na ich utrwalenie) niż czyta posty, dlatego instastories są 

ważne jako narzędzie do budowania społeczności, więzi między nauczycielem, prowadzącym 

profil i uczniami-odbiorcami. Za pośrednictwem instastories istnieje możliwość robienia 

quizów: można wybrać jedną odpowiedź wśród czterech wariantów, można wybierać 

prawdę/fałsz albo otwarte pytanie z ograniczonym miejscem do wpisania odpowiedzi, przed 

takim quizem ma się pojawić post z informacją (teorią), której dotyczy test. Prowadząca 

webinarium podkreśla jednak, że takie profile prowadzone przez nauczycieli są substytutami 

rzeczy, których nie chcemy, żeby nasi studenci oglądali na portalach społecznościowych. 

Dawid Łasiński, jeden z założycieli platformy i strony Nauczyciel w sieci, i organizator 

spotkania, wyjaśnia, że nauczyciele mają wchodzić do nowych portali społecznościowych, 

żeby tworzyć materiały wartościowe, którymi możemy zainteresować naszych studentów. 

 Marta Łęcka w artykule Czy język specjalistyczny może żyć w mediach 

społecznościowych? Od tekstbooka do Facebooka opisuje projekt badawczy „Critical Medical 

English”, podczas którego badane były możliwości wykorzystania kanałów społecznościowych 

w nauczaniu języka angielskiego do celów medycznych. Autorka między innymi opisuje rolę 

 
157 https://kursy.nauczycielwsieci.pl/product/demo-kursu-nauczyciel-na-instagramie/ 

[dostęp:14.08.2021]. 
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platformy Instagram, która została wykorzystana do przedstawiania medycznej terminologii w 

postaci nieskomplikowanych, rysunkowych ilustracji wraz z treścią. Były też użyte posty w 

postaci zadań, w których brakowało terminu medycznego, posty z medycznymi dowcipami 

rysunkowymi i konkurs na najtrudniejszy medyczny termin anglojęzyczny, jakiego 

użytkownicy nauczyli się w ostatnim czasie. Z badań wynika, że ten sposób przedstawiania 

wiedzy zachęca studentów do przyswajania jej w czasie wolnym, np. w drodze na uczelnię, a 

komentowanie postów pozwala użytkownikom nabywać wiedzę od innych użytkowników i 

wymieniać się nią (Łęcka 2017). 

 Aplikacja Messenger jest bardzo często wykorzystywana przez lektorów języków 

obcych, do kontaktu ze studentami i podtrzymywania komunikacji pozalekcyjnej w języku, 

którego się uczą. Aplikację i portal społecznościowy Facebook lektorzy wykorzystują, tworząc 

bardzo często grupy poświęcone nauce języka polskiego dla swoich studentów albo do 

wymiany doświadczeń metodycznych, edukacyjnych między kolegami/koleżankami. Wiedząc, 

że ankietowani uczą nie tylko polskiego, ale też innych języków obcych, a także mając 

świadomość, że dla niektórych język polski, którego uczą nie jest językiem ojczystym, 

zdecydowałam zapytać ankietowanych o to, czy korzystają z aplikacji wspomagających naukę 

języków obcych. Chodziło mi o to, czy lektorzy wykorzystyją aplikacje do nauki języków 

obcych w celach prywatnych, co mogłoby ich skłaniać do dzielenia się źródłami i jednocześnie 

stać się impulsem do motywowania swoich studentów do sięgania po tego typu narzędzia. 

Odpowiedzi okazały się bardzo zróżnicowane, chociaż w większości zostały wymienione 

słowniki takie, jak Google translate, to pojawiły się też te bardziej specjalistyczne. Słowniki 

wielojęzyczne: diki.pl, pons.eu, abby lingvo dictionary, Google translate, Wikisłownik. 

Polskie słowniki: sjp.pwn.pl, słownik synonimów, etymologiczny słownik on-line, wsjp.pl. 

Strony do nauki języka polskiego: Lublin – miasto inspiracji158, Po polsku po Polsce, e-

polish.eu159, Mr Real Polish (kanał na YT). Strony do nauki innych języków niż polski: Oxford 

Learners Dictionary (język angielski), Livango (aplikacja do nauki angielskiego), ang.pl 

(strona z materiałami do nauki i nauczania języka angielskiego), Never Dictionary (język 

koreański), italianautomatico.com i impariamoitaliano.com (język włoski), Czech step by step 

i lingua.cz (język czeski), strona do nauki języka łużyckiego, a także aplikacje: Duolingo, 

Quizlet, Memrise, strony: YouTube, Facebook, Vkontakte. 

 Prawie każda aplikacja została wspomniana tylko raz, Google translate (3), YouTube 

(3), sjp.pwn.pl (3), e-polish.eu (2), Facebook (2), Wikisłownik (2). Takie odpowiedzi 

 
158 https://lublin.eu [dostęp:12.06.2021]. 
159 https://e-polish.eu/polski-dla-obcokrajowcow [dostęp:12.06.2021]. 
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pokazują, że lektorzy uczą się języków obcych (tych których uczą albo dodatkowych), 

korzystają ze źródeł online podczas uczenia się języków obcych, sięgają też po sprofilowane 

źródła dotyczące języka, którego się uczą, korzystają ze stron prowadzonych przez native 

speakerów uczących języka (Mr Real Polish, italianautomatico.com), czyli mają do czynienia 

z autentycznymi źródłami, stronami przyznaczonymi dla nauczycieli (e-polish.eu, ang.pl), 

używają popularnych aplikacji do nauki słownictwa: Quizlet i Memrise. Udzielone odpowiedzi 

świadczą o wysokiej kompetencji internetowej/multimedialnej ankietowanych lektorów, a 

także o tym, że materiały i narzędzia przedstawione on-line nie są obce współczesnym 

lektorom, co więcej są przez nich samych wykorzystywane.  

 Następne pytanie dotyczące tego, czy lektorzy korzystają ze stron czy aplikacji 

wspomagających swoją pracę zawodową, miało na celu ustalenie tego, czy ankietowani 

wdrażają znane z życia prywatnego technologie w pracę podczas prowadzenia zajęć. W 

odpowiedziach pojawiły się aplikacje i strony, które do tej pory jeszcze nie zostały 

wspomniane, co świadczy o tym, że ankietowani raczej korzystają z odmiennych aplikacji w 

życiu prywatnym i życiu zawodowym. Odpowiedzi ankietowanych są bardzo zróżnicowane, 

dotyczą też różnych języków. Znalazły się wśród nich słowniki: glosbe.com, Wikisłownik, 

context.reverso.net, diki.pl, bohan.pl, sjp.pwn.pl, sjp.pl, wsjp.pl, wordreference.com, Google 

translate. Ankietowani wymienili: Drop Box i Google Dysk (GDrive) jako narzędzia służące 

do przekazywania dużej ilości informacji, mentimeter.com do tworzenia quizów na zajęciach, 

aplikację eTabu do tłumaczenia słownictwa, Quizlet do grania i nauki słownictwa, YouTube 

do demonstracji autentycznych materiałów. Witajcie w Polsce, Po polsku po Polsce, 

polona.gov.pl, GWO (gdańskie wydawnictwo oświatowe), rjp.pan.pl, e-polish.eu, e-biblioteki, 

bs.katowce.pl (strona Biblioteki Śląskiej), ciniba.edu.pl (strona Centrum Informacji 

Naukowej i Biblioteki Akademickiej), a także strony związane z muzealnictwem, strony o 

filmach, grach, historii, strony imprez i konkursów polonijnych – które również mogą być 

wykorzystywane do nauki języka polskiego, British Counsil, BBC Learning English, 

pearson.pl do nauki angielskiego, Radio Sweden i Język szwedzki z Humlą do nauki języka 

szwedzkiego, IL Post do nauki włoskiego, a także Facebook i Duolingo. 

 Na pytanie o to, czy lektorzy korzystają z aplikacji mobilnych/stron internetowych na 

zajęciach z języka polskiego jako obcego, 39% ankietowanych odpowiedziało, że nie korzysta, 

a 11% jeszcze albo obecnie nie uczy języka polskiego. Tym sposobem zostaje 50% badanych, 

którzy korzystają z aplikacji albo stron internetowych. W większości zostały wymienione 

strony i aplikacje internetowe wcześniej wspomniane, inne są wspomniane po raz pierwszy. 

Przy tym pytaniu zostały wspomnniane następujące strony internetowe i aplikacje mobilne: 

146:8952104418

http://italianautomatico.com/
http://e-polish.eu/
http://ang.pl/
http://glosbe.com/
http://context.reverso.net/
http://diki.pl/
http://bohan.pl/
http://sjp.pwn.pl/
http://sjp.pl/
http://wsjp.pl/
http://wordreference.com/
http://mentimeter.com/
http://polona.gov.pl/
http://rjp.pan.pl/
http://epolish.eu/
http://bs.katowce.pl/
http://ciniba.edu.pl/
http://pearson.pl/


147 

 

internetowe poradnie językowe, syp.pwn.pl, Lublin - miasto inspiracji, Po Polsku po Polsce, 

interia.pl (do nauki polskiego), Kakao Talk (messenger popularny w Korei Południowej), 

Mentimeter, Wheel decision, Quizziz, lyricstraining.com, YouTube, Wikisłownik, Coggle (do 

tworzenia map słów). Wymienione aplikacje można traktować w charakterze uniwersalnych, 

mogą być wykorzystywane na każdych zajęciach. Pojawiły się także 5 minut d’inglese, Il Post, 

Il Messagero, a także strony internetowe włoskojęzycznych wydawnictw (do nauki włoskiego) 

i British Council (do nauki i nauczania języka angielskiego).  

Kolejne pytanie dotyczyło tych osób, które zadeklarowały niechęć skorzystania z  

pomocy stron internetowych i aplikacji mobilnych podczas zajęć językowych. Odpowiedzi o 

powód tej niechęci można podzielić na kilka kategorii: brak wiedzy na ten temat i umiejętności, 

brak sprzętu, brak takiej potrzeby. Do odpowiedzi pierwszej kategorii można zakwalifikować 

następujące: z niektórych nie korzystam, bo nie umiem, ale chcę się nauczyć; mam mały zakres 

wiedzy na temat użycia aplikacji mobilnych i stron internetowych; słaba znajomość tego 

tematu; nie znam takich aplikacji. Odpowiedzi drugiej kategorii to: brak sprzętu 

komputerowego; trudno używać YouTube czy Google translate bez VPN w Chinach; nie zawsze 

mogę prowadzić zajęcia w sali, gdzie mam dostęp do internetu i komputerów. Odpowiedź, która 

łączy pierwszą i drugą kategorię to: nie mamy wyposażonych sal. A także mój brak wiedzy na 

ten temat. W trzeciej kategorii znalazły się odpowiedzi typu: używając na lekcji aplikacji 

internetowych, zmniejszam wydajność grupy; studenci mogą sami korzystać z nich poza 

zajęciami; myślę, że to będzie zajmować dużo czasu na zajęciach; przeważnie prowadzę zajęcia 

z czytania. 

 Następne pytania dotyczyło oceny wykorzystania aplikacji mobilnych i stron 

internetowych podczas zajęć. Na to pytanie nie udzieliły odpowiedzi 4 osoby, z kolei 4 

odpowiedziały: nie wiem, nie uczę, razem to 22% wszystkich ankietowanych. Wśród 

pozostałych 78% większość jest pozytywnie nastawiona, na co wskazują ich odpowiedzi:  

pozytywnie, ponieważ studenci widzą realne odniesienie do swojego życia, które spędzają w 

sieci, i bardziej się angażują w zajęcia; myślę, że to jest bardzo pomocne narzędzie; aplikacje 

mobilne mogą zachęcić i ułatwić studentom naukę języka polskiego; może to być atrakcyjna 

forma komunikacji; są pomocne, a bywają niezwykle przydatne; operują aktywnym 

słownictwem, odnoszą się do realiów życia codziennego; korzystne, mądrze jest używać różnych 

sposobów, które mogą przemawiać/docierać do uczniów; umożliwiają szybką pracę i 

urozmaica proces uczenia się; to ciekawe narzędzie urozmaicające naukę, zwłaszcza ze 

studentami w młodym wieku. Uważam jednak, że aplikacje mogą tylko wspierać naukę i nie 

zastąpią spotkania z nauczycielem i regularnych ćwiczeń; to pozwala uczniom na ciągły kontakt 
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z językiem polskim, a dla nauczyciela jest wielką pomocą i narzędziem podczas 

przygotowywania lekcji; polecam, bo to jest nowoczesny sposób i może być efektywny. Uczący 

się mogą go używać kiedykolwiek; myślę, że wykorzystanie aplikacji bardzo pomaga w nauce; 

wykorzystanie stron i aplikacji jest niezbędne, bo czasem studenci mają takie pytania, że trzeba 

sprawdzać informacje i szukać ciekawych artykułów; proszę studentów, żeby korzystali z online 

słowników na zajęciach; uczę ludzi młodszych oraz studentów, z tego też powodu korzystanie z 

aplikacji mobilnych i stron internetowych jest bardzo dobrze przyjmowane, zajęcia są tym 

sposobem ciekawsze; bardzo dobrze, ponieważ urozmaica zajęcia, podwyższa zainteresowanie 

wśród uczącyc się; koledzy chętnie korzystają z tych aplikacji. Studenci to lubią i lepiej do nich 

docierają treści wprowadzane w postaci obrazu/dźwięku/muzyki; używanie stron internetowych 

rozwija poruszaną na zajęciach tematykę, ale także jest dobrą formą egzemplifikacji; bardzo 

przydatne, ponieważ pomaga rozwijać kompetencje językowe dzięki czerpanym 

przykładom/sytuacjom z życia codziennego; uważam, że mogą to być bardzo przydatne pomoce, 

dopasowane do współczesnych czasów i docierające do młodych studentów; może to być bardzo 

atrakcyjne, studenci których uczyłam włoskiego byli bardzo podekscytowani, gdy mogli na 

zajęciach korzystać z aplikacji typu Quizziz. Było to atrakcyjne dla różnych grup wiekowych.  

 Pojawią się też odpowiedzi, które trudno nazwać negatywnymi, ale takimi, które 

zawierają spójniki jeśli, ale, tylko: wprowadzenie takich aplikacji jest potrzebne, bo pomaga 

skutecznie prowadzić zajęcia, lecz nie zawsze jest taka możliwość (warunki techniczne); 

wykorzystanie zależy od szkoły, jeśli dzieci nie mogą korzystać z telefonów, to nie wszystko jest 

atrakcyjne na ekranie rzutnika; pozytywnie, jeśli wszyscy będą mieli dobre urządzenia i dobry 

internet; kiedy studenci sprawdzają coś w słowniku, nie słyszą czegoś ważnego, co mówi lektor, 

i to już jest problem; uważam, że jeśli nie przeszkadzają one (aplikacje), a usprawniają proces 

kształcenia, są intuicyjne i łatwe w obsłudze, ich użycie może być wskazane; sądzę że, jest to 

nieuniknione, ponieważ uczniowie nie rozstają się teraz z telefonami i chcą mieć ciągły dostęp 

do zasobów sieci. 

 Część z tych odpowiedzi odzwierciadla problemy techniczne, z którymi borykają się 

nauczyciele. Ponadto wielu lektorów ma pewne obawy związane z aplikacjami mobilnymi. 

Najczęściej dotyczą tego, że aplikacje mogą być trudne w obsłudze, w dalszej kolejności 

rozproszą uwagę uczniów, a w konsekwencji ich powszechnego użytkowania sprawią, że 

tradycyjne zajęcia przestaną być dla uczących się atrakcyjne. Wyniki tego badania 

przedstawiają się następująco: 61% ankietowanych lektorów jest bardzo pozytywnie 

nastawiona do aplikacji mobilnych i stron internetowych na zajęciach, 22% nie odpowiedziało 
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albo odpowiedziało: nie wiem, nie uczę, z kolei 17% ankietowanych wyraziło swoje obawy, o 

których wspomniałam powyżej. 

 

 

 

 Ostatnie pytanie dotyczyło tego, czy lektorzy zachęcają swoich studentów do 

korzystania z aplikacji mobilnych, stron internetowych do nauki języka polskiego. Zadając takie 

pytanie, chciałam się dowiedzieć, czy lektorzy na zajęciach prezentują nowe narzędzia, czy 

zachęcają do ich używania, zadają za ich pomocą zadanie domowe. Zdecydowana większość 

wypowiedziała się, że tak, dodając takie komentarze: tak, poza zajęciami, jeśli studenci mają 

czas, to jest dobra możliwość, żeby powtórzyć materiał; tak, byłoby dobrze. Jeżeli studenci mają 

więcej okazji/możliwości słuchania polskich wiadomości/piosenek; tak, na przykład na 

Facebooku jest dużo różnych grup do nauki języka polskiego, w których studenci mogą znaleść 

dużo informacji; Wśród odpowiedzi pojawiły się też takie, które dotyczą planów na przyszłość: 

tak, ale na razie nie prowadzę zajęć; na razie nie, ale może po zapoznaniu się z tymi stronami 

coś będę mogła doradzić studentom. Pięć odpowiedzi brzmiało: nie, bo nie prowadzę zajęć, 

jedna zdecydowanie nie i jedna raczej nie. Warto zatem podkreślić, że większość 

ankietowanych osób zachęca swoich studentów do korzystania z dodatkowych narzędzi 

internetowych. Odpowiedzi negatywne albo jej brak pojawiły się u tych badanych, którzy co 

prawda nie korzystają z aplikacji mobilnych na zajęciach, ale wykorzystują różne dodatkowe 

internetowe materiały i źródła, przygotowując się do zajęć. Tym sposobem można  

wywnioskować, że lektorzy nie znają narzędzi, z których można byłoby bezpośrednio 

11%

11%

18%60%

Jak Pan/ Pani spostrzega wykorzystywanie aplikacji mobilnych i stron 

internetowych?

brak odpowiedzi nie wiem, nie uczę obawy, wątpliwości pozytywnie
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skorzystać na zajęciach albo narzędzi przeznaczonych dla uczących się, albo mają pewne 

obawy związane z wprowadzaniem aplikacji mobilnych i stron internetowych na zajęcia. 

 

3.2.2. Ankieta po warsztatach w sali komputerowej  

 Po przeprowadzeniu pierwszej ankiety zostały prowadzone zajęcia/warsztaty, na 

których zaprezentowano następujące narzędzia: Kahoot!, Quizziz, Memrise, Quizlet, 

Duolingo, Busuu, UTalk, Babadum, Drops, LinGo, Mondly, Po polsku po Polsce, Polski na 

wynos, polszczyzna.pl, lyricstraining.com, yummy.pl 160 , kanały na YouTubie, strony 

internetowe i grupy na FB, gdzie można znaleźć informacje związane z nauczaniem online i z 

narzędziami wzbogacającymi lekcje języka polskiego, a także zostały omówione sposoby 

wykorzystania takich narzędzi na zajęciach z języka polskiego. Podczas warsztatów 

ankietowani zagrali w Kahoot!, Quizziz, Quizlet (team mode), Quizwanie. Część badanych na 

zajęciach, a część jako zadanie domowe założyła profile na wymienionych stronach 

internetowych i miała za zadanie stworzyć własny quiz lub zestaw słów w Memrise albo 

Quizlet, który został przedstawiony grupie w formie gry. Po warsztatach/zajęciach 

praktycznychy została przeprowadzona kolejna ankieta. Na pierwsze pytanie dotyczące tego, 

czy zaprezentowane aplikacje i strony internetowe okazały się dla lektorów nowe, 67% 

ankietowanych odpowiedziało, że tak. Taki wynik z jedenj strony cieszy, bo pokazuje, że dla 

dużej liczby uczestników same warsztaty okazały się pewnego rodzaju nowością, z drugiej zaś 

pokazuje, że zdecydowana większość lektorów nie miała do czynienia z bardzo popularnymi 

aplikacjami do nauki języka. 

 

 
160 http://www.yummy.pl [dostęp:12.06.2021]. 

61% 14% 

17% 

8% 

Czy Pan/Pani zachęca swoich studentów do korzystania z aplikacji mobilnych, 

stron internetowych do nauki języka polskiego?

tak nie, bo na razie nie prowadzę zajęć brak odpowiedzi nie
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 Celem drugiego pytania było ustalenie, czy wśród osób, dla których aplikacje nie 

okazały się nowością, znalazły się strony już znane. Zależało mi na tym, aby dowiedzieć się, 

czy aplikacje, które są znane zostały wymienione w pytaniach pierwszej ankiety: Czy korzysta 

Pan/Pani z aplikacji wspomagających naukę języków obcych?, Czy Pan/Pani korzysta ze 

stron/aplikacji wspomagających pracę zawodową?, Czy Pan/Pani korzysta z aplikacji 

mobilnych/stron internetowych na zajęciach z języka polskiego jako obcego?. Aplikacje, które 

okazały się znane ankietowanym jeszcze przed zajęciami praktycznymi to: Quizlet, Kahoot!, 

LearningApps, edunation.com.pl, pixabay.com, genialy.ly, quizo.pl, Duolingo, PolishPod, 

Memrise, Polski na wynos, Po polsku po Polsce, e-polish.eu, kanały na YouTube, Google 

Classroom, Quizziz, Padlet, polszczyzna.pl. Z wymienionych wyżej aplikacji i stron takie, jak: 

Kahoot! LearningApps, edunation.com.pl, pixabay.com, genialy.ly, quizo.pl, Google 

Classroom i Padlet zostały wymienione przez ankietowanych po raz pierwszy. Świadczy to o 

tym, że aplikacje te są znane lektorom, ale nie są używane na co dzień, dlatego nie przyszły na 

myśl badanym od razu przy wypełnianiu ankiety. Aplikacja Kahoot! została wspomniana 9 

razy jako już znana, ale ani razu nie pojawiła się przy odpowiedziach na poprzednie pytania, 

co świadczy o tym, że ankietowani lektorzy wiedzą o istnieniu pewnych aplikacji i stron 

internetowych, ale nie rozumieją, w jaki sposób takie aplikacje mogą być wykorzystywane na 

zajęciach albo podczas przygotowań do zajęć. Ważna jest zatem prezentacja aplikacji w 

procesie zajęć/lekcji, a nie traktowanie jej jako odrębne narzędzie do zastosowania w domu. 

Dla 30% ankietowanych wszystkie informacje były nowe. 

 Kolejne pytanie brzmiało: Czy jakaś z aplikacji/stron internetowych szczególnie 

Pana/Panią zainteresowała? W odpowiedziach na to pytanie zostały wymienione następujące 

33%

67%

Czy informacje o aplikacjach i stronach internetowych były 

dla Pana/Pani nowe?

nie tak, informacje były nowe
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aplikacje: Kahoot! (9) + nowe funkcje Kahoota! (1), Quizziz (9), Memrise (4), Quizlet (7), Po 

polsku po Polsce (4), lyricstraining.com (2), Polski z Anią (1), Polski na wynos (1), 

LearninnApps (1). Jak możemy zauważyć, na pierwszym miejscu są quizy, które angażują cały 

zespół, wprowadzając atmosferę gry i rywalizacji. Dalej są aplikacje do nauki nowego 

słownictwa albo do powtórzenia już znanego. 

 Dla porównania na takie same pytania ankietowani studenci odpowiedzieli w 

następujący sposób: Duolingo (29), Kahoot! (18), Memrise (13), Quizlet / Po polsku po Polsce 

(12), lyricstraining.com (10). Warto zwórcić uwagę na to, że zarówno odpowiedzi 

ankietowanych lektorów, jak i studentów są zbieżne, co oznacza, że zajęcia warsztatowe z 

wykorzystaniem aplikacji mobilnych i stron internetowych przyniosły korzyść, poszerzając 

horyzonty obu grupom.  

 Na pytanie o to, czy skorzystał/a Pan/Pani (po szkoleniu) z którejś z przedstawionych 

aplikacji/strony internetowej na prowadzonych przez siebie zajęciach, lektorzy odpowiedzieli: 

tak 54%, jeszcze nie 25%, nie 21%. 
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Czy jakaś z aplikacji/stron internetowych szczególnie Pana/Panią zainteresowała? (lektorzy)
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Dla porównania na analogiczne pytanie ankietowani studenci odpowiedzieli tak: 

 

Różnica w odpowiedziach świadczy o tym, że : 1) studenci są bardziej otwarci na nowości; 2) 

próbują sami i nie odpowiadają za innych; 3) nauczyciel potrzebuje więcej czasu: najpierw 

musi zrozumieć, jak działa program, potem musi stworzyć materiały, następnie przemyśleć, jak 

to wprowadzić w plan zajęć i zrealizować. Ten fakt może wyjaśniać różnicę w przyjmowaniu 

nowych pomocy w nauczaniu. Nawet jeśli student i nauczyciel jednocześnie dowiedzą się o 

istnieniu pewnej aplikacji, to na zajęciach wprowadzenie przez nauczyciela aplikacji może 

nastąpić później.  

 

54%

25%

21%

Czy skorzystał/a Pan/Pani (po szkoleniu) z którejś z 
przedstawionych aplikacji/strony internetowej na 

prowadzonych przez siebie zajęciach?

tak jeszcze nie nie
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Ankietowani lektorzy w następujący sposób tłumaczą, dlaczego nie skorzystali z 

przedstawionych pomocy internetowych na zajęciach: mam jedyne zajęcia i ograniczony czas 

(30 min). Bałam się, że po raz pierwszy nie uda się lub coś pójdzie mi nie tak i zabiorę czas 

koleżankom, które też miały tylko po 30 minut; jeszcze nie miałam zajęć; jeszcze nie (rok 

akademicki zaczyna się dopiero w październiku), ale na pewno skorzystam z quizów w Kahoot!, 

stworzę krzyżówki itd.; nie mam zajęć do października. I w swoich zajęciach wolę korzystać z 

tradycyjnych materiałów, ponieważ prowadzę zajęcia przeważnie z czytania długiego tekstu; 

tworzenie fiszek do dla pracy ze studentami wschodniosłowiańskimi uważam za zbyteczną 

pracę, natomiast z obcokrajowcami mówiącymi w innych językach jest świetnym pomysłem; 

prowadzę zajęcia innego typu, na uczelni. Nie miałam czasu na przygotowanie zestawów 

skrojonych konkretnie pod moje zajęcia; wysokie wymagania co do ilości zrealizowanego 

materiału na semestr utrudniają urozmaicenie zajęć. Dodatkowo specyfika przedmiotu – 

słownictwo techniczne, specjalistyczne, które czasem trudno jest zaprezentować w quizach. 

Brak sprzętu multimedialnego; nie prowadziłam jeszcze zajęć z obcokrajowcami; obecnie nie 

uczę języka polskiego jako obcego ani żadnego innego języka obcego. Prowadzone przeze mnie 

wykłady i ćwiczenia z historii literatury polskiej, teorii literatury czy z zakresu psychologii 

wymagają innych aplikacji/stron internetowych (np. strony z zasobami tekstów źródłowych, 

interaktywne testy psychologiczne); nie wszyscy moi słuchacze mają w komórkach dostęp do 

internetu, grupy dopiero się poznały, muszę ich najpierw zintegrować; zrobię w kolejnym 

semestrze; jeszcze nie prowadzę zajęć. 

96%

nie

4%

Czy zacząłeś/zaczęłaś korzystać z aplikacji 

mobilnych/ programów komputerowych po 

zajęciach w sali komputerowej?

tak nie
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 Z przedstawionych wypowiedzi można wyodrębnić przyczyny ogólne: brak zajęć, brak 

sprzętu, brak potrzeby wykorzystania takiego narzędzia w praktyce.  

 Na kolejne pytanie na temat tego, czy lektor planuje skorzystać z aplikacji/strony 

internetowej na zajęciach prowadzonych w przyszłości, tylko jedna odpowiedź była negatywna. 

Następne pytanie zadane respondentom dotyczyło tego, z jakich aplikacji/stron internetowych 

zamierzają korzystać i jakie tematy, umiejętności byłyby przy tym doskonalone. Oto 

odpowiedzi: 

• Generalnie te aplikacje są trochę podobne i prawie w każdej z nich można sprawdzać te same 

umiejętności: znajomość leksyki, gramatyki, ortografii, a nawet rozumienie ze słuchu. Różnią 

się jedynie narzędzia i sposób realizacji potrzebnego dla nas ćwiczenia. Taka różnorodność 

może zarówno służyć utrwaleniu wiedzy, jak i rozpraszać koncentrację studenta. Należy 

szukać balansu, żeby nie było tych gier za dużo. W Quizlet i LearningApps z reguły daję w 

formie zadania domowego do nauki słów lub wykonania ćwiczenie. Z Kahoot sprawdzamy 

często zagadnienia gramatyczne, robimy „kartkówki” w klasie. Zapewne po części będę 

korzystała ze wszystkich wyżej wymienionych aplikacji, ale uważam, że lepiej wybrać jednak 

1-2 jako narzędzia podstawowe; 

• Na pewno planuję przetestować Kahoot, Quizlet, Memrise, LearningApps przy 

wprowadzaniu i utrwalaniu słownictwa, sprawdzaniu gramatyki, jako formę pracy domowej; 

• Quizziz, Kahoot! – powtórzenie tematów z zeszłego roku akademickiego jako 

wprowadzenie/początek nowych zajęć w tym roku;  

• Quizziz, lyricstraining.com; 

• Próbowaliśmy ze studentami większość aplikacji proponowanych przez Panią, ze względu na 

początek semestru sprawdzaliśmy słownictwo oraz powtarzaliśmy niektóre zagadnienia 

fonetyczne i gramatyczne; 

• Myślę, że Kahoot sprawdzałby się świetnie jako tzw. „wejściówki”. Zadania w formie 

szybkich quizów to dobry sposób na sprawdzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej studentów. 

Widzę w nich dobrą formę na końcowe powtórzenie/podsumowanie zajęć; 

• Quizizz – zagadnienia gramatyczne, Quizlet live – leksyka; 

• Kahoot, Quizlet – nauka słownictwa; 

• Kahoot, Quizlet, Memrise – sprawdzenie znajomości słownictwa z różnych dziedzin; 

• Właściwie wszystkie uważam za bardzo pomocne. Póki co, mam za małe wyobrażenie o tym, 

czego mogłabym uczyć i jakie tematy podejmować, ponieważ moje doświadczenia w uczeniu 

języka polskiego są znikome. Ale widzę w tych stronach duży potencjał; 

• Quizlet słownictwo, Quizziz i Kahoot gramatyka i słownictwo; 
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• Skorzystałabym z aplikacji Kahoot, Quizizz – gramatyka – zaznaczanie poprawnych form, 

słownictwo – jako powtórka, podsumowanie po każdym dziale lub (w przypadku słownictwa) 

jako wprowadzenie do nowego tematu; 

• Memrise – do indywidualnej nauki słówek i form czasowników, Quizlet - słówka i wspaniale 

integruje grupę. Kahoot – dobry do gramatyki, ale sala musi mieć rzutnik, w mojej szkole jest 

to rzadkością. Quizziz dopiero muszę rozgryźć, na pewno się przyda. Dla młodszych dzieci 

stosuję Wheel decide – one bardzo lubią dźwięk obracającego się koła i mają szansę 

wcześniej przewidzieć, jakie słówko może się pojawić (oczywiście nie na 100%);  

• Kahoot! i Quizizz – sprawdzanie różnorodnej wiedzy i umiejętności, a także możliwość 

tworzenia przez uczniów/studentów (indywidualnie lub w grupie) tego typu quizów 

podsumowujących daną partię materiału. Uczniowie mogą też opracować różne tematy lub 

zagadnienia, a nauczyciel może stworzyć z tego quiz adresowany dla danej grupy. Natomiast 

zestawy do nauki konkretnych słówek czy zwrotów bardzo łatwo tworzyć w Quizlet i Memrise; 

• Kahoot!, Memrise – powtarzanie nowego słownictwa i nowych konstrukcji gramatycznych, 

utrwalanie wiedzy z zakresu realioznawstwa i kultury polskiej; 

• Quizlet, Kahoot! – powtórzenie słownictwa; 

• Memrise: nauka nowego słownictwa, Quizizz: doskonalenie form gramatycznych, Kahoot! 

zajęcia z kulturoznawstwa; 

• Skorzystam z Quizziz i mojego quizu dot. tzw. „false friends” w językach angielskim i 

hiszpańskim – będzie to część zajęć językowych z hiszpańskiego ze studentami anglistyki; 

•  Umiejętność czytania ze zrozumieniem, treści z podstawy programowej języka polskiego; 

•  Kahoot!, Quizlet i Quizizz – leksyka i gramatyka. Ze względu na prawo ochrony własności 

intelektualnej wykorzystam swoje zdjęcia, zacznę od tematu „Podróże / wakacje”; 

• Chętnie wykorzystam zestawy słówek z Quizlet do powtórek leksykalnych z różnych tematów. 

 Z przedstawionych odpowiedzi wynika, że ankietowani lektorzy, korzystając z aplikacji 

mobilnych i stron internetowych na zajęciach językowych, zamierzają pracować nad takimi 

umiejętnościami uczących się, jak: słownictwo (wprowadzenie, powtórzenie, uczenie się), 

gramatyka (wpisywanie poprawnych form, wybieranie poprawnych form), realioznawstwo 

albo kultura Polski, czytanie ze zrozumieniem. Ciekawe jest to, że ankietowani lektorzy po 

sprawności leksyka i gramatyka wymienili realioznawstwo, a ankietowani studenci słuchanie, 

chociaż lektorzy nie wspominają o doskonaleniu umiejętności słuchania przy pomocy aplikacji 

mobilnych. Można spróbować wyjaśnić to faktem, że nauczyciele wskazują na założony 

podstawowy cel, a studenci uświadamiają nam, że pewne sprawności ćwiczone są niejako przy 

okazji. Ankietowani lektorzy w swoich odpowiedziach bardziej skupiają się na formach pracy 
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(powtórzenie materiału, test, zadanie domowe) niż na sprawnościach, które będą ćwiczyć. 

Lektorzy wymieniają następujące metody pracy ze studentami przy wykorzystaniu narzędzi 

internetowych: tworzenie przez studentów własnych quizów-projektów, powtórzenia 

zagadnień fonetycznych, gramatycznych, leksykalnych, wprowadzenia i utrwalenia materiału, 

do sprawdzenia/kontrolowania zdobytej wiedzy (testy, quizy), do pracy domowej, do integracji 

grupowej, do rozgrzewki na początku zajęć, do pracy indywidualnej, do podsumowania na 

koniec zajęć. 

 Ostatnie pytanie drugiej ankiety przeznaczonej dla lektorów (czy według Pani aplikacje 

mobilne/strony internetowe są korzystnym narzędziem w nauce języka polskiego czy wręcz 

przeciwnie – przeszkadzają w nauce? Dlaczego?) uzyskało takie odpowiedzi:  

• To zależy. Zdarza się, że są grupy, gdzie kilka osób wcale nie radzi sobie z technologiami. 

Czują się z tym niepewnie i dlatego dodatkowo się stresują, co nie służy nauce. Wtedy pojawia 

się małe zamieszanie, chaos i frustracja tych osób. W takich przypadkach rezygnuję na rzecz 

starych metod z grami planszowymi czy kartami;  

• Z pewnością mogę powiedzieć, że w pracy z młodzieżą różne aplikacje są korzystne, bo dzięki 

nim lekcje są atrakcyjniejsze, a nauka bardziej skuteczna. Natomiast z własnego 

doświadczenia mogę powiedzieć, że często obserwuję sytuacje, kiedy ludzie starsi raczej 

niechętnie korzystają z takich narzędzi z różnych przyczyn: problemy w obsługiwaniu 

komputera, nie ufają takim formom pracy, nie mają dostępu do internetu itp.; 

• Są korzystnym narzędziem, bo pozwalają w szybki sposób sprawdzić poziom wiedzy 

studentów, służą urozmaiceniu zajęć; 

• Myślę, że aplikacje i strony internetowe są bardzo pomocne osobom takiego pokolenia, które 

już od dzieciństwa przyzwyczaiło się do gier multimedialnych;  

• Są korzystne dla urozmaicenia lekcji, bardzo interesujące dla młodzieży. Oczywiście nie 

można używać ich za często; 

• Korzystne, bo studenci są zainteresowani nowymi metodami;  

• Bardzo użyteczne w aktywizacji uwagi studentów lub w podsumowaniu tematów, pod 

warunkiem, że zajmują tylko część zajęć;  

• Skorzystałam z narzędzi na zajęciach ze studentami – nie ukrywam, że byli zachwyceni :) 

Pewnie dlatego, że to rzadka forma stosowana w dydaktyce akademickiej. Studenci ciągle 

dopytywali, czy dziś też zagramy. To była forma mobilizacji, by jak najwięcej zapamiętać na 

zajęciach, bo potem był quiz online, w trakcie którego wyłanialiśmy tzw. „orła zajęć”; 

• Sa bardzo korzystne, bo można mieć do nich dostęp w każdej chwili, urozmaicają zajęcia, 

wykorzystują technologię znaną młodym ludziom, a starszych wprowadzają w ten nowy świat, 
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pozwalają na szybkie sprawdzenie wiedzy grupy, a grupa nie ma nawet świadomości, a przy 

tym stresu, że jest testowana; 

• Są bardzo korzystnym narzędziem, ponieważ pomagają odrobinę rozluźnić atmosferę i 

odstresować uczniów. Ponadto, moim zdaniem, dużo łatwiej przyswaja się wiedzę podczas 

zabawy; 

• Są jak najbardziej korzystne. Uzupełniają materiały podstawowe, a ponadto uczniowie mogą 

z nich swobodnie korzystać poza zajęciami, w dowolnej chwili; 

• Tak, zdecydowanie urozmaicają zajęcia, mogą wprowadzić swobodniejszą atmosferę, można 

również zlecić korzystanie ze stron ambitniejszym uczniom, co przyspieszy naukę języka; 

• Korzystne, pozwalają łatwiej i szybciej zapamiętać materiał, są atrakcyjne zwłaszcza dla 

młodego pokolenia studentów, pozwalają urozmaicić zajęcia, angażują grupę, zmuszają do 

myślenie, umożliwiają wprowadzanie elementów zdrowej rywalizacji oraz pracy w grupie. 

Dzięki temu mogą ułatwić tworzenie się więzi między uczniami; 

• Uważam, że mogą być korzystnym narzędziem, mogą urozmaicać zajęcia (zwłaszcza dla 

młodych ludzi mogą być atrakcyjne – pochodzą ze świata, w którym oni są zanurzeni na co 

dzień), wprowadzają nutę rywalizacji – trochę emocji. Myślę też, że mogą być dobrą pracą 

domową – uczący się mogą ją robić „mimochodem”, jadąc autobusem, w przerwie 

reklamowej podczas jakiegoś serialu, a mimo to trochę słownictwa, czy gramatyki utrwali im 

się w pamięci. 

• Oczywiście że tak, pokolenie internetowe musi mieć narzędzia do nauki, do jakich jest 

przyzwyczajone, kreda i tablica są dla nich śmiertelnie nudne. Oczywiście musimy zachować 

umiar – tradycyjne środki pozwalają na wolniejsze tempo pracy i ćwiczenia umiejętności; 

• Na pewno są bardzo przydatnym narzędziem nie tylko ze względu na atrakcyjność, ale też ze 

względu na możliwość ćwiczenia i sprawdzania różnych umiejętności. Zachęcają też do 

korzystania z gotowych, czyli proponowanych przez innych autorów, zestawów ćwiczeń i 

pytań. Umożliwiają uczenie się w różnych sytuacjach, np. podczas jazdy środkami 

komunikacji, podczas pobytu w różnych miejscach, a nie tylko w mieszkaniu czy w szkole; 

•  Aplikacje mobilne i strony internetowe mogą być korzystnym narzędziem w nauce języka (i 

kultury) polskiej – uatrakcyjniają zajęcia (zwłaszcza utrwalanie materiału), wprowadzają 

element zabawy, angażują studentów;  

• Uważam że są korzystne. Pozwalają w nowatorski sposób powtórzyć materiał z ubiegłych 

zajęć;  

• Korzystanie ze stron internetowych/aplikacji mobilnych w nauczaniu w XXI wieku stanowi 

bardzo pomocne narzędzie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Dzięki nim lekcje są 
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bardzo urozmaicone, uczeń/student nie nudzi się podczas zajęć i jest bezpośrednio 

zaangażowany w tok lekcji, ma poczucie, że uczestniczy w żywym języku; 

• Sądzę, że mogą pomóc w nauce i zachęcić do „zabawy w polski”, natomiast bywają 

czasochłonne, co trzeba uwzględnić w rozplanowaniu zajęć; 

• Są korzystne – pozwalają na lepsze przygotowanie dzieci obcojęzycznych do egzaminu 

ósmoklasisty i do matury; 

• W umiarkowanej dawce – na pewno wzbogacają lekcję. Są też inne możliwości, np. 

wykorzystanie narzędzia Treq ze strony https://treq.korpus.cz/ – polecam, to taki „słownik” 

z dostępem do kontekstów; 

• Moim zdaniem to świetne narzędzie do pracy zdalnej – zadawanie prac domowych, ćwiczeń 

powtórzeniowych studentom, z którymi spotykamy się rzadko lub pracujemy za 

pośrednictwem sieci, jest znacznie łatwiejsze i uatrakcyjnia proces nauczania; 

 Analizując odpowiedzi na ostatnie pytanie, można wysnuć wniosek, że wszyscy 

ankietowani lektorzy uważają aplikacje mobilne i strony internetowe za korzystne narzędzie w 

nauce języka polskiego, przy czym podkreślają, że trudniej jest odnaleźć się w tej nowej 

rzeczywistości osobom starszym, nie możemy też używać tych narzędzi zbyt często, bo to 

rozprasza uczących się. Ankietowani lektorzy zaznaczają, że takie pomoce internetowe 

pomagają urozmaicić zajęcia.  

 W odpowiedziach pierwszej ankiety na pytanie o to, jak lektorzy postrzegają 

wykorzystywanie aplikacji mobilnych i stron internetowych, 61% ankietowanych wyraziło 

pozytywny stosunek, 17% wskazało na obawy, wątpliwości, a 22% odpowiedziało nie wiem, 

nie uczę albo nie odpowiedziało wcale. W przypadku drugiej ankiety 100% badanych 

odpowiedziało pozytywnie z uwzględnieniem różnych okoliczności (osoby starsze, osoby 

nieradzące sobie z internetem, czasochłonność, sprzęt, umiar). Możemy zauważyć, jak zmienia 

się opinia ankietowanych lektorów na rzecz chętniejszego wykorzystywania na zajęciach 

aplikacji mobilnych i stron internetowych. Dostrzec też można różnorodność pomysłów, jakie 

lektorzy planują wykorzystywać w ramach pracy z tymi narzędziami. Obawy i wątpliwości są 

w odpowiedziach, ale nie znalazły się w nich stwierdzenia typu: brak sali komputerowej, brak 

sprzętu. Lektorzy po zajęciach praktycznych, zagrawszy w swoje pierwsze quizy i stworzywszy 

swoje pierwsze quizy, wiedzą, w jaki sposób funkcjonują niektóre aplikacje mobilne i że 

niekoniecznie potrzebują sali komputerowej albo rzutnika, żeby móc z nich w pełni skorzystać. 

 Porównując wyniki pierwszej i drugiej ankiety, możemy wnioskować, że 

niekorzystanie na zajęciach z języka polskiego jako obcego z aplikacji mobilnych i stron 

internetowych było spowodowane brakiem informacji na ich temat. Wynikało to ze strachu i z 
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obawy przed wykorzystaniem takich narzędzi. Po szkoleniu ankietowani lektorzy zdobyli 

wiedzę o aplikacjach mobilnych, weszli w rolę studenta i zagrali w zaproponowane quizy. 

Skorzystali z zaprezentowanych aplikacji, następnie spróbowali stworzyć własne materiały 

przy pomocy przedstawionych stron i aplikacji. Z odpowiedzi na pytanie, czy skorzystali (po 

szkoleniu) z którejś z przedstawionych aplikacji/strony internetowej na prowadzonych przez 

siebie zajęciach, wiemy, że 54% już to uczyniło, 25% jeszcze nie i nie 21%, z czego możemy 

wnioskować, że 46% ankietowanych lektorów, którzy jeszcze nie skorzystali z 

przedstawionych aplikacji mobilnych, widzi w nich duży potencjał. 

 Warto zauważyć, że w celach prywatnych ankietowani lektorzy bardzo aktywnie 

korzystają z aplikacji mobilnych, a na zajęciach brakuje im odwagi. Uważam, że  z korzyścią 

dla lektorów byłoby co pół roku powtarzać takie szkolenie, nawet w ramach dzielenia się 

doświadczeniem, a może stworzenie takiego koła naukowego, na spotkaniach którego każdy 

mógłby się dzielić swoimi sukcesami, uwagami czy nowymi sposobami wykorzystania stron 

internetowych na zajęciach językowych. Takie spotkania mogłyby być pomocne w budowaniu 

lektorskiej pewności siebie w pracy z nowymi technologiami, dałyby również możliwość 

ćwiczenia pewnych form pracy we wspólnym gronie, a potem ze studentami na zajęciach. We 

wszystkich tych wspólnych spotkaniach (tak lektorów z lektorami, jak i lektórów ze 

studentami) jest przyjazna atmosfera, gdzie każdy ma wsparcie i prawo do popełnienia błędów. 

 

3.2.3. Ankieta po pierwszym semestrze zdalnego nauczania 

 Następna ankieta została przeprowadzona podczas letniej szkoły i kursu dla lektorów 

obcokrajowców uczących języka polskiego za granicą, która tym razem miała formę online.  

Kurs lektorski został zorganizowany w sierpniu 2020 roku, czyli semestr letni, który odbywał 

się zdalnie był już za nami. Warto dodać, że grupa lektorów, którzy w większości pochodzili z 

Ukrainy, ale także z Rosji, Białorusi i Słowenii, była bardziej obeznana ze zdalnym nauczaniem 

niż grupa, z którą pracowałam rok wcześniej tradycyjnie w sali wykładowej i komputerowej. 

Na warsztatach pojawiły się trzy osoby, które uczestniczyły w kursie lektorskim po raz drugi, 

i podkreślały, że to, czego się nauczyły na zajęciach rok wcześniej, przydało im się podczas 

nauczaniu zdalnego.  

 Na pierwsze pytanie o to, czy korzysta Pan/Pani z aplikacji mobilnych(np. Google 

Maps, Skype) w życiu codziennym, 90% ankietowanych odpowiedziało pozytywnie, że tak, 

korzysta, a tylko 10%, że nie. 
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 Odpowiedzi na następujące pytanie, w którym respondenci mieli wymienić 5 najczęściej 

używanych aplikacji mobilnych, można podzielić na następujące kategorie: komunikatory: 

Messenger (4), WhatsApp (3), Telegram (3), Skype (3), Viber (3), MS Teams (2), Zoom (2), 

Google Duo (1); rozrywka: YouTube (3), Facebook (2), Netflix (1), Instagram (1), Google 

Photos (1); nawigacja: Google Maps (2); codzienne potrzeby: interia.pl, mail.ru;  ponadto 

zostały wymienione: Google Forms, Google Translate, Moodle, LearningApps, Kahoot!, 

Quizlet, Padlet, Quizziz, Flipgrid, Flipboard, Evernote, które można odnieść do kategorii 

edukacja. 
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 Dla porównania na to samo pytanie w ankiecie przeprowadzonej 2 lata wcześniej na 

pierwszym miejscu znalazła się kategoria rozrywka, na drugim – komunikatory, na trzecim 

– codzienne potrzeby, a na czwartym – nawigacja. W ankiecie przeprowadzonej rok 

wcześniej uzyskano następujące odpowiedzi: na pierwszym miejscu znalazły się 

komunikatory, na drugim nawigacja, na trzecim rozrywka, na czwartym codzienne 

potrzeby, a na ostatnim piątym – słowniki online. W ostatniej ankiecie, przeprowadzonej 

latem 2020 r. na pierwszym miejscu uplasowały się komunikatory, na drugim edukacja, na 

trzecim rozrywka, na czwartym nawigacja i na piątym codzienne potrzeby. 

 W ciągu ostatnich dwóch lat na pierwszym miejscu znalazły się komunikatory, z tym 

że przez ostatni rok wybór aplikacji do komunikacji powiększył się o Telegram, Zoom, MS 

Teams. Oczywiście, takie odpowiedzi są związane z pracą zdalną i minimalizacją kontaktów 

tradycyjnych. Ludzie (w tym oczywiście lektorzy) pragną kontaktować się z innymi, a także są 

zmuszeni pracować zdalnie, dlatego zwiększa się liczba komunikatorów i częstotliwość ich 

użycia ze względu na zaistniałą sytuację. Ponadto pojawiła się nowa kategoria aplikacji, do 

której zaliczyłam: Google Forms, Moodle, LearningApps, Kahoot!, Quizlet, Padlet, Quizziz, 

Flipgrid, Flipboard, Evernote, Google translate, co świadczy o tym, że lektorzy, pracując 

zdalnie, dostosowali materiały do zdalnego nauczania. 

 Na pytanie, czy korzysta Pan/Pani z aplikacji mobilnych/stron internetowych 

wspomagających naukę języków obcych (w celach prywatnych, nie zawodowych), aż 80% 

badanych odpowiedziało twierdząco. 
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 Kolejne pytanie dotyczyło osób, które odpowiedziały twierdząco na poprzednie 

pytanie. Zostali oni poproszeni o wymienienie tych aplikacji/stron internetowych 

wspomagających naukę języków obcych, z których korzystają. Najczęściej pojawiały się 

odpowiedzi: Google, Google Classroom, Google Forms, Pozdrowienia z Polski (kanał na 

YouTubie i strona internetowa), Learn Real Polish (2), polszczyzna.pl, KanApka (kanał na 

YouTubie dla osób mówiących po ukraińsku), Mówiąc inaczej, e-polish.eu, Polski na wynos, 

Po polsku po Polsce, lingualeo.com, Puzzle Movies, engVid.com, dictionary.cambridge.org, 

media (Facebook, gazety online), testportal.pl, diki.pl, Zoom, Duolingo, YouTube. Dwa razy 

tylko została wspomniana strona Learn Real Polish.  

 Porównując odpowiedzi z 2020 r. z odpowiedziami z ankiety z lat 2018-2019, widzimy 

pewne zmiany: zostały wspomniane nowe aplikacje, strony i kanały, np.: Pozdrowienia z 

Polski, polszczyzna.pl, Polski na wynos, lingualeo.com, Puzzle Movies, engVid.com, Zoom, 

testportal.pl, dictionary.cambridge.org, Mówiąc inaczej, KanApka, a także takie produkty 

Google, jak Forms i Classroom. Są też aplikacje i strony, które już były wymieniane przez 

lektorów wcześnie, np.: Po polsku po Polsce, Learn Real Polish, YouTube, Duolingo, diki.pl, 

e-polish.eu, a także media (w tym Facebook i gazety online). Możemy wywnioskować, że 

wybór narzędzi, z których korzystają lektorzy do prywatnych celów nauki języków obcych stał 

większy i szerszy, dlatego że w ankietach z 2019-2018 roku przeważały słowniki, a teraz 

pojawiły się blogi, aplikacje, strony do testowania, sam Google przestał kojarzyć się tylko ze 

słownikiem. 

 Na pytanie o to, z jakich aplikacji mobilnych/stron internetowych wspomagających 

pracę zawodową korzystają ankietowani lektorzy padły odpowiedzi: Kahoot! (2), Zoom (2), 

YouTube (2), Google Forms (2), wordwall.net (2), learningapps.org, Quizlet, Padlet, Quizziz, 

Flipgid, e-polish.eu, Blackboard (platforma uczelni macierzystej), słowniki online, Google 

Forms, Facebook, Telegram, Google, MC Teams. 

Porównując odpowiedzi z 2020 r. z odpowiedziami z ankiety z lat 2018-2019 łatwo 

dostrzec, że wśród tych nowszych odpowiedzi pojawiły się strony do tworzenia ćwiczeń, testów 

i quizów autorskich, a także narzędzia do prowadzenia zajęć zdalnych, co jest podyktowane 

zaistniałą sytuacją. W latach 2018-2019 lektorzy w większości wymienili strony, które 

zawierały ciekawe informacje (strony bibliotek, strony związane z muzealnictwem, strony o 

filmach i grach, strony imprez i konkursów) i słowniki online. Na pytanie o to, czy korzysta 

Pan/Pani z aplikacji mobilnych/stron internetowych wspomagających naukę języka polskiego 

na zajęciach przez Pana/Panią przeprowadzonych, 100% ankietowanych odpowiedziało, że 

tak. 
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Kolejne pytanie skierowane było do osób, które na wcześniejsze odpowiedziały 

pozytywnie, a więc w tym przypadku do wszystkich i brzmiało. Zadaniem ankietowanych było 

odpowiedzenie na pytanie,  z jakich aplikacji mobilnych/stron internetowych korzystają na 

prowadzonych zajęciach oraz skąd się dowiedzieli o wymienionych aplikacjach/stronach? 

Wśród odpowiedzi znalazły się następujące: Kahoot! (3), e-polish.eu (3), Mówiąc inaczej (2), 

Facebook (2), Learn Real Polish, Polski na wynos, Po polsku po Polsce, Memrise, 

Pozdrowienia z Polski, Skype, Quizziz, wordwall.org, Youtube, Zoom, Telegram, Facebook, 

słowniki online, Google, Google Classroom, Google Forms.  
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Czy korzysta Pan/Pani z aplikacji mobilnych/stron 
internetowych wspomagających pracę zawodową? Jeżeli tak, to 

z jakich?
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Czy korzysta Pan/Pani z aplikacji 

mobilnych/stron internetowych 

wspomagających naukę języka 

polskiego na zajęciach przez 

Pana/Panią przeprowadzonych?
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 Porównując odpowiedzi z 2020 roku z odpowiedziami z ankiet z poprzednich lat, 

możemy zauważyć, że lektorzy nadal korzystają z aplikacji Quizziz, ze strony Po polsku po 

Polsce, ze słowników online i z YouTube. Podobnie, jak w poprzednim pytaniu, pojawiły się 

nowości: więcej narzędzi do tworzenia ćwiczeń i testów autorskich (Google Forms, 

wordwall.org, Kahoot!), więcej narzędzi do prowadzenia zajęć w formie zdalnej (Zoom, 

Skype, Google Classroom), a także mała wzmianka, że strona e-polish.eu wykorzystywana jest 

do uczestniczenia w szkoleniach dla nauczycieli, a nie tylko do pobierania materiałów. 

Odpowiedzi na pytanie o to, jak lektorzy postrzegają obecność aplikacji 

mobilnych/stron internetowych na zajęciach z jpjo i dlaczego, można podzielić na pozytywne i 

te z dodatkiem obaw i zastrzeżeń. Do stuprocentowo pozytywnych należą: bardzo pomaga, 

szczególnie przy zdalnym nauczaniu; to jest bardzo przydatne i ciekawe dla studentów; 

szczególnie podczas nauczania zdalnego i bardzo ważne, żeby wykorzystywać takie narzędzia, 

ponieważ żyjemy w świecie współczesnym i nie da się uczyć tak, jak 50, nawet 10 lat temu.  

 Kolejne odpowiedzi przedstawiają obawy lektorów dotyczące korzystania ze 

smartfonów w życiu codziennym i na zajęciach językowych: myślę, że to może być bardzo 

pożyteczne i przydatne, ponieważ dzisiejsi studenci po prostu nie mogą żyć bez smartfonów 

(kwestia dotyczy nie tylko studentów, którzy nie potrafią żyć bez smartfonów, a całego 

społeczeństwa, które się przeniosło do sieci, dzieląc życie realne z tym online); uważam, że na 

zajęciach studenci mogą używać aplikacji słownikowych, chociaż wzdrygam się na widok 
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Kahoot! e-polish.eu Mówiąc inaczej Facebook

Jeżeli tak, to z jakich aplikacji mobilnych/stron 

internetowych Pan/Pani korzysta na prowadzonych 

zajęciach? Skąd Pan/Pani dowiedział/a się o 

wymienionych aplikacjach/stronach?
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studenta, który siedzi w telefonie; wolę, żeby pytał mnie o słowo, którego nie rozumie161. 

Następne dwie odpowiedzi pokazują obawy lektorów związane z ilością nowych technologii 

na zajęciach językowych: są fajnym urozmaiceniem, ale co za dużo, to niezdrowo; mniej znaczy 

więcej. Należy jednak pamiętać, że to lektorzy decydują od ilości i jakości narzędzi na 

zajęciach. Ich zadaniem jest pokazanie studentom wachlarza możliwości, a do nich należy 

decyzja, z której możliwości skorzystają. Pojawiła się jeszcze odpowiedź, która przedstawia 

obawę odnośnie tego, że aplikacje mobilne i inne narzędzia są kosztowne. Warto mieć jednak 

na uwadze fakt, iż istnieje dużo bezpłatnych narzędzi, a większość komercyjnych ma pakiet 

bezpłatny, najczęściej ograniczony funkcjonalnie, ale wystarczający do zajęć. I ostatnia 

wypowiedź: musimy nadążać za czasem, świadczy o tym, że lektorzy, tak samo jak i studenci, 

zdają sobie sprawę, że muszą się przygotować do życia w nowej wirtualnej rzeczywistości. 

 Na kolejne pytanie o to, czy lektorzy zachęcają studentów/uczących się do korzystania 

z aplikacji mobilnych/stron internetowych, wspomagających naukę języka polskiego jako 

obceg, poza zajęciami grupowymi, wszyscy ankietowani odpowiedzieli zgodnie, że tak. Swoją 

decyzję motywowali następująco: tak, test na stronie e-polish to regularne i obowiązkowe 

zadanie domowe. Na poziomie A1 zachęcam do testowania różnych aplikacji do nauki słówek,  

a później do słuchania podkastów (np. Learn Polish) i oglądania filmików na YouTube (np. 

Polski z Anią), tak, niektórym z nich podoba się Duolingo, Busuu, lyricstraining etc., tak, 

dostają prace domowe z aplikacji. Też sami tworzą ćwiczenia z JPJO. 

 Następne pytanie było próbą ustalenia przyczyny, dla której lektorzy nie korzystają z 

aplikacji mobilnych/stron internetowych wspomagających naukę języka polskiego na 

zajęciach. Udzielono trzech odpowiedzi, co świadczy o tym, że reszta ankietowanych z 

nowoczesnych narzędzi korzysta. Odpowiedzi były następujące:  

• na lekcji to marnowanie czasu. Mam uczniów w wieku od 18 do 70 lat, większość jest w 

starszym wieku i nie potrafi szybko posługiwać się gadżetami. O ile wiem, wykonanie testu 

na stronie internetowej zajmuje młodszej osobie średnio 15–20 minut, starsze osoby 

przyznają się, że potrafią rozwiązywać ten sam test przez 3–4 godziny; 

• brak dostępu do internetu w salach na uczelni (w niektórych nawet nie ma zasięgu, który 

pozwoliłby wykorzystanie internetu z komórki); 

 
161 W tej wypowiedzi lektor może obawiać się, że straci swoją pozycję na zajęciach. Nie można jednak zapominać, 

że jest ona większa i ważniejsza niż samo tłumaczenie słów, tym bardziej, że tłumacząc słowa samodzielnie w 

aplikacji na zajęciach, student będzie kontynuował to w domu, a nie będzie odkładał nieznanych słów i nie będzie 

czekał do następnej lekcji, żeby zapytać lektora. Ucząc studentów korzystać z aplikacji, uczymy samodzielności 

w nauce języków. 
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• nie mamy takiej formy nauczania, brak internetu na uczelni, aplikacje są płatne (prawie 

wszystkie), nawet podręczniki kupuję na swój własny koszt. W naszej szkole letniej na kursie 

lektorskim uczę się nowoczesnych metod. 

 Na pytanie o to, z jakich narzędzi zaczęli korzystać lektorzy w czasie kwarantanny i 

zdalnej edukacji, udzielono takich odpowiedzi: Zoom (4), MC Teams (3), Kahoot! (2), Skype 

(2), Quizlet, Memrise, lyricstraining.com, Telegram, Google Classroom i Google Forms, a 

także dodatkowe materiały: podcasty i filmiki. 

 

 

 

 Na ostatnie pytanie, które brzmiało: Czy zmieniła się Pana/Pani opinia o internetowych 

narzędziach w nauczaniu języka polskiego jako obcego?, uzyskano następujące odpowiedzi:  

• zmieniła się już rok temu po letniej szkole w Cieszynie, kiedy poznałam takie narzędzia; 

• nie, nie zmieniła się, wciąż myślę, że takie narzędzia bardzo pomagają lektorom;  

• zawsze była pozytywna; 

• tak, jestem zmotywowana, zacznę korzystać z aplikacji do nauki słownictwa, stworzę dla 

studentów parę słowników; 

• tak, na pewno. W czasie kwarantanny to pozwala uatrakcyjnić zajęcia, uczynić je bardziej 

różnorodnymi. Poza tym studenci w domu zwykle mają dostęp do internetu, więc nie ma 

takiego problemu jak na uczelni. Oprócz tego, nauczyłam się robić testy, quizy, zabawy. 
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Z jakich narzędzi zaczęła Pani / Pan korzystać w czasie kwarantanny i 

zdalnej edukacji?
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Zrozumiałam, że nie zabiera to aż tak dużo czasu i zostaje „na potem” – dla kolejnych 

studentów, grup, a więc warto trochę poświęcić się dla skutecznej i przyjemnej pracy; 

• i trzy odpowiedzi „tak”.  

 Wnioski i spostrzeżenia, które można wyciągnąć z odpowiedzi ankietowanych 

nasuwają się następujące: bardzo ważnym momentem jest to, że wśród codziennie używanych 

aplikacji pojawiły się te, które można byłoby odnieść do kategorii edukacja, co świadczy o tym, 

że edukacja i aplikacja mobilna we współpracy stanowią część naszej codzienności. Wybór 

aplikacji i stron internetowych do nauki języka obcego w celach prywatnych powiększył się, 

co świadczy o tym, że lektorzy przekonują się do tych narzędzi. Do pracy zawodowej lektorzy 

używają aplikacji mobilnych i stron internetowych, które nie tylko proponują gotowe 

ćwiczenia, lecz także pozwalają tworzyć własne materiały, dopasowane do potrzeb grupy albo 

studenta, również ze względu na przeniesienie nauczania do przestrzeni internetowej lektorzy 

opanowali programy i platformy, przy pomocy których prowadzą zajęcia zdalnie: Zoom, MS 

Teams, Google Classroom. 

  Wraz z szerszym rozpowszechnieniem i głębszym zapoznaniem się z aplikacjami 

mobilnymi i stronami internetowymi rodzi się wiele wątpliwości, którymi nauczyciele też się 

podzielili w odpowiedziach: strach przed utratą autorytetu wśród studentów, z czego czasem 

wynika zakaz korzystania ze słowników online na zajęciach albo strach przed trudnością w 

odnalezieniu się w tak bogatej ofercie stron internetowych i aplikacji mobilnych, strach, że 

takie narzędzia są płatne i drogie. Jednak oprócz obaw znalazło się także wiele elementów 

pozytywnych, np., że ze stworzonych raz ćwiczeń można korzystać wielokrotnie z różnymi 

grupami, że takie narzędzia pomagają uatrakcyjnić zajęcia podczas nauczania zdalnego. Jak 

widać dynamika współpracy lektorów z narzędziami internetowymi jest pozytywna i szybka. 

 

3.2.4. Ankieta po dwóch semestrach nauczania zdalnego  

 W semestrze zimowym roku akademickiego 2020–2021 Studia Podyplomowe 

Nauczania Kultury i Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Śląskiego po raz pierwszy 

zorganizowały zajęcia w formie zdalnej, na co miała wpływ pandemia COVID-19. W styczniu 

2021 r. miałam okazję prowadzić zajęcia warsztatowe poświęcone technikom multimedialnym 

w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Zajęcia odbywały się w czterech grupach, a w 

czasie spotkań omawialiśmy sposoby wykorzystania na lekcjach językowych zarówno znanych 

narzędzi multimedialnych, jak i tych zupełnie dla słuchaczy nowych. Wśród odbiorców były 

osoby z: Ukrainy, Białorusi, Brazylii, USA, Niemiec, Włoch, a także osoby z Polski, 

mieszkające w kraju i za granicą, część słuchaczy miała okazję już uczyć języka polskiego, a 
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pozostali dopiero planowali zacząć. W ankiecie162 wzięło udział 49 osób, które już drugi rok 

uczą zdalnie. Wypełnianie ankiety odbyło się przed rozpoczęciem zajęć. 

Na pytanie o to, czy korzystanie ze stron internetowych, aplikacji mobilnych zostało 

poprzedzone szkoleniem, 43% badanych słuchaczy odpowiedziało, że tak, a 57% nie, wśród 

których było 2% odpowiedzi wskazujących, że słuchacze przeszli szkolenie samodzielnie i 2% 

samouków. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na drugie pytanie dotyczące tego, czy nastąpiło to przed rozpoczęciem obowiązkowej nauki 

zdalnej?, padły podobne odpowiedzi: 41% – tak, 59% – nie, wśród których: 2% to samoucy, 

2%  pytanie nie dotyczyło, a 2% napisało, że nie korzystało ze szkolenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
162 Była to ta sama ankieta co druga zaproponowana lektorom Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. 
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 Na pytanie trzecie, o to, czy badani korzystali ze szkolenia przed użyciem narzędzi do 

zdalnego nauczania już w okresie przeniesienia nauczania do przestrzeni wirtualnej, uzyskano 

takie odpowiedzi: 43% – tak, 57%  – nie, z czego 2% odpowiedzi to sam. 

 

 

 

 Na pytanie o to, z jakich narzędzi korzystali po szkoleniu, uzyskano następujące 

odpowiedzi: Zoom (6), wordwall.org (6), MS Teams (5), Moodle (4), Quizlet (3),  genial.ly 

(3), learningapps.org (3), Kahoot (3), Quizziz (2), Skype (2), Canva (2); pojedynczo zostały 

wymienione: poczta gmail.com, Google Classroom, Google Documents, Google Suit, 

prezi.com, Padlet, testportal.pl, Vocaroo (online voice recorder), PowerPoint, 

polskikrokpokroku.pl, kula.gov.pl, blackboard.com (strona edukacyjna). Jedna osoba 

napisała: Szkolenie z Moodla miałam w roku 2002, następnie pracowałam z tym narzędziem 

wiele lat, teraz z niego szkolę. Szkolę również z Google Meet i Zoom. Warto tu także dodać, że 

11 osób nie odpowiedziało na tak postawione pytanie, sygnalizując, tym samym, że nie brały 

udziału w szkoleniu. 
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Czy korzystał Pan / korzystała Pani ze szkolenia przed 

użyciem narzędzi do zdalnego nauczania już w okresie 

przeniesienia nauczania do przestrzeni wirtualnej?

tak nie
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 Należy zauważyć, że najczęściej były wymieniane programy/platformy (Zoom, MS 

Teams, Moodle) do prowadzenia zajęć online, które tworzą przestrzeń do współpracy 

nauczycieli z uczniami. Mimo że platforma Wordwall jest najbardziej pomocnym i 

funkcjonalnym środowiskiem do pracy zdalnej, ankietowani korzystają z niej co najwyżej tak 

samo często jak z platform do prowadzenia zajęć. Dopiero potem w równym stopniu zostały 

wspomniane: Quizlet, genial.ly, learninnapps.org i Kahoot. Popularnością cieszy się cały 

pakiet Google i wiele z jego produktów. 

 Przy kolejnym pytaniu (Jak ocenia Pan/Pani przydatność szkolenia? Czy wiedza 

zdobyta na szkoleniu okazała się pomocna przy rozpoczęciu (prowadzeniu) nauki zdalnej? 

Jeżeli tak, to w jaki sposób?) 13 osób zgłosiło brak udziału w szkoleniu (albo szkolenia nie 

zostały przeprowadzone, albo osoby ankietowane nie uczestniczyły w tych szkoleniach). 2 

respondentów średnio oceniło poziom przeprowadzonego szkolenia: niezbyt, chce się więcej, 

średnio. Pozostałe 34 osoby pozytywnie opisały swoje doświadczenia: pozwoliło mi przede 

wszystkim poznać możliwości wyżej wymienionych portali/stron/programów itp.; tak, dzięki 

pokazaniu praktycznych zastosowań narzędzi w danym programie/aplikacji; na szkoleniach 

„Wspólnoty Polskiej” oraz „Prolog”; bardzo dobrze, było kilka etapów szkolenia; tak. 

Niektóre szkolenia (Belfer online) były dobrze przygotowane, nastawione na praktykę. Dzięki 

temu już na szkoleniu przygotowywałam materiały, które potem wykorzystałam w pracy; wiedza 

zdobyta na szkoleniach okazała się bardzo pomocna, dzięki niej mogłam uatrakcyjnić swoje 

lekcje; szkoleni,e które miałam, było pomocne; bardzo przydatne; szkolenie było przydatne w 

kwestii na przykład tworzenia sprawdzianów, projektów; bardzo przydatne, dzięki szkoleniom 

wzrosły moje kompetencje, chętniej pracuję z użyciem aplikacji i nie boję się tego; tak, 

pozwoliło mi to w pierwszym etapie funkcjonować w przestrzeni wirtualnej, w dalszym etapie 
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pozwoliło urozmaicić zajęcia, organizować swoją pracę, zdobywać nowe doświadczenia; tak, 

korzystam ze zdobytej wiedzy; łatwiej było przygotować materiały/pomoce dydaktyczne dla 

dzieci; mogę tworzyć swoje genially” (chodzi o program genial.ly); bardzo istotne. 

 Uwagę przykuwa liczba pozytywnych opinii na temat szkoleń, które ankietowani 

przeszli. Niewątliwie maiało na to wpływ pozytywne wrażenie, jakie zrobiły na badanych 

poszczególne warsztaty. Istotną rolę w przyswajaniu nowych narzędzi pracy odgrywa sam akt 

oswajania się z nimi. Etap przygotowania nauczycieli do pracy z nowymi pomocami można 

zatem porównać ze stanem uczniów znajdujących się na jednych z pierwszych lekcji 

językowych. Ważne jest więc przejście przez nowy materiał, który wydaje się trudny, mając 

obok siebie osobę bardziej doświadczoną. W tym wypadku szkolenie i osoba prowadząca 

szkolenie jest kimś w rodzaju przewodnika, trzymającego za rękę i pomagającego przejść od 

„trudne-nowe” do „trudne-znane-dam radę”. 

 

 

 Szóste pytanie na temat narzędzi, z jakich korzystali badani jeszcze bez szkoleń, 

pozwoliło ustalić, że były to: Zoom (15), wordwall.org (11), Skype (8), MS Teams (7), 

learninnapps.org (7), genia.ly (6), Quizlet (5), Padlet (5), Kahoot! (3), testportal.pl (3), 

Quizziz (2), Google Classroom (2), Google Meet (2), Click Meeting (2), Canva (2). Pojedynczo 

zostały wspomniane: Google Suit, Quizzy, Wakelet, Discord, PDF Escape, Junior Media, 
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na szkoleniu okazała się pomocna przy rozpoczęciu (prowadzeniu) 

nauki zdalnej? Jeżeli tak, to w jaki sposób?

pozytywnie brak szkolenia średnio
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prezi.com, WordArt, Power Point, Google Slides, Komiksy, Google Hangouts, Quizz, Google 

Documents, Moja Klasa, Wallboard, Po polsku po Polsce, polskinawynos.com, lulek.tv, 

pisupisu.pl, mentimetr.com, Nearpod. 

 Tu ciekawostką są nie tyle strony, które zostały wymienione najczęściej, dlatego że one 

nie różnią się za bardzo od stron zaprezentowanych w czwartym pytaniu, ile te wspomniane 

pojedynczo. Po pierwsze, dlatego że jest ich naprawdę dużo, a po drugie, dlatego że są 

różnorodne, co świadczy o tym, że każdy może tu znaleźć coś interesującego, coś dla siebie. 

Kilka stron jest przeznaczonych do tworzenia materiałów wizualnych albo są związane ze 

sztuką: WordArt, PowerPoint, prezi.com, Google Slides, Komiksy, Junior Media, co też 

świadczy o tym, że zmiana przestrzeni nie jest przeszkodą dla twórczości. 

 

 

Na pytanie o to, z jakich stron internetowych, aplikacji mobilnych korzystali badani oraz do 

jakich celów (form pracy) ich używali jeszcze przed rozpoczęciem nauki zdalnej, udzielili 

następujących odpowiedzi: Skype (9), wordwall.org (6), Quizlet (5), Kahoot (5), YouTube (5), 

e-polish.eu (3), MS Teams (3), Moodle (3), Po polsku po Polsce (3), Google Meet (3), 

learninnapps.org (3), Zoom (3), Canva (2), Quizziz (2), Google Classroom (2), genial.ly (2), 

Google Hangout (2). Pojedynczo zostały wymienione: Padlet, culture.pl, blackboard.com, 

PowerPoint, polskinnawynos.com, lulek.TV, pisupisu.pl, TedEd, Google Suit, Viber, 

WhatsApp, Supermemo, infografiki, plakaty, ore.edu.pl, chomikuj.pl , domino, trimino, 

generatory do tworzenia krzyżówek, Google Documents. Możemy więc zauważyć, że przed 

rozpoczęciem powszechnej nauki zdalnej niektórzy lektorzy uczyli już zdalnie albo udzielali 

korepetycje w formie online, dlatego Skype znalazł się na pierwszym miejscu. Dalej widzimy 
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Wordwall, Quizlet, z których można korzystać, nie mając nawet dostępu do internetu. Z kolei  

Kahoot!, YouTube, e-polish.eu, Po polsku po Polsce – to strony, z których można korzystać 

na zajęciach tradycyjnych, mając rzutnik w sali. Wspomniane zostały również: MS Teams, 

Moodle, Google Meet i Zoom, co świadczy o tym, że Skype nie jest jedynym narzędziem 

komunikacyjnym. Platformy, które wymienili ankietowani pojedynczo po raz kolejny są bardzo 

różnorodne i większości mają związek z szeroko rozumianą kulturą: culture.pl, TedEx, 

plakaty, infografiki, generatory do tworzenia krzyżówek. 

 

  

 Na pytanie ósme o to, z jakich stron internetowych, aplikacji mobilnych i do jakich 

celów (form pracy) zaczął Pan/zaczęła Pani korzystać od momentu rozpoczęcia nauki zdalnej 

(oprócz Zoom i Microsoft Teams), padły takie odpowiedzi: wordwall.org (10), Skype (8), Zoom 

(7), Padlet (7), Google Classroom (5), genial.ly (4), MS Teams (3), Quizziz (2), Clickmeeting 

(2), learningapps.org ( 2), Google Meet (2). Pojedynczo zostały wspomniane: Messenger, 

Discord, Google Suit, Quizlet, Vocaroo, testportal.pl, poczta Google, e-podręczniki.pl, 

Nearpod, Facebook, Quizz, Google documents, Kahoot, Talskintown, Viber, Teded, Human, 

YouTube, Po polsku po Polsce. Do tego dodano następujące komentarze: Click Meeting 

(prowadzenie zajęć online), Genially (interaktywne prezentacje), Learning Apps (ćwiczenia 

interaktywne), Wordwall (ćwiczenia interaktywne), Nearpod (tworzenie lekcji interaktywnych 

w czasie rzeczywistym), Padlet (porządkowanie informacji i treści), Skype – prowadzę przez 

niego zajęcia (bo grupowe są bezpłatne), dzielę się ekranem, ostatnio odkryłam, że można się 
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też dzielić głosem, Padlet, Wordwall, Quizzes, Genially, Padlet – organizowanie pracy, 

przygotowywanie materiałów, testów, wordwall, quizz – tworzenie zadań do nauki j.polskiego, 

Skype, Google Meet – zebrania + lekcje indywidualne + wydarzenia naukowe, Facebook (na 

początku nauki zdalnej był to sposób na pracę z uczniami), aplikacje do tworzenia ćwiczeń na 

potrzeby zaliczeń przedmiotów. 

 

 

  

Nie uwzględniłam w wykresie platform: Skype, Zoom, Google Classroom, MS Teams, 

Clickmeeting, Google Meet, dlatego że są to narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć 

zdalnych, a mnie interesowało to, z czego korzystają lektorzy oprócz tych środowisk, chociaż 

muszę przyznać, że ich różnorodność jest zadziwiająca. Wśród programów wymienionych w 

wykresie, oprócz stron przeznaczonych do tworzenia ćwiczeń, widzimy też Padlet, adresowany 

w głównej mierze do organizacji i służący do przechowywania materiałów. 

 Na pytanie dziewiąte o to, skąd Pan/Pani dowiaduje się o ciekawych, przydatnych i 

uatrakcyjniających pracę stronach internetowych/aplikacjach mobilnych wspomagających 

naukę języka polskiego, uzyskano 14 takich odpowiedzi: od znajomych, internet (13) + grupy 

na Facebooku (co dalej uważa się za przestrzeń internetową) (11) + fora internetowe (4) + z 

blogów edukacyjnych (1) + Google (1) + portale społecznościowe (1) + grupy na portalach 

społecznościowych (1) + z obserwacji innych nauczycieli na Instagramie (1) = 33, z pracy (1), 
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własne poszukiwania (4), szkolenia dla nauczycieli (1), tutoriale na YouTube (2), strony 

wydawnictw pedagogicznych (1), strona orpeg.pl (2), kursy online (1), czytam artykuły 

naukowe (1), studia podyplomowe (8), od swoich studentów (1), na letniej szkole w Cieszynie 

(1), strona MSZ RP, Ambasada RP w Kijowie (1). 

 

 

 Różnorodność odpowiedzi nie może nie cieszyć, zwłaszcza że większość z nich dotyczy 

szeroko rozumianego internetu. Przecież tutoriale na YouTube, strony wydawnictw 

pedagogicznych czy strony jednostek państwowych to także część przestrzeni internetowej. 

Świadczy to o tym, że lektorzy odnajdują się w tej rzeczywistości wirtualnej, obcują z tą 

przestrzenią, nie wykluczają jej z użytku, nie przeznaczają jej tylko z myślą o celach 

rozrywkowych czy traktują wyłącznie jako narzedzie w rękach młodszego pokolenia. Znajdują 

w tej przestrzeni miejsce na samorozwój, na rozwój zawodowy. 14 odpowiedzi od znajomych 

również bardzo dobrze świadczy o otoczeniu, w którym przebywają lektorzy. Wszystko 

wskazuje na to, że także znajomi rozwijają się zawodowo i posiadają wiedzę na temat nowinek 

technicznych związanych z nauczaniem. 

 Pytanie dziesiąte na temat tego, gdzie badani szukają odpowiedzi na pojawiające się 

pytania, związane z wykorzystaniem stron internetowych, aplikacji mobilnych na zajęciach oraz 

jak szukają pomocy w rozwiązywaniu problemów i w dowiadywaniu się o kolejnych funkcjach 
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programu/platformy/aplikacji, przyniosło następujące odpowiedzi: internet (25), fora 

internetowe/nauczycielskie (3)+ grupy dla nauczycieli na Facebooku (4) = 7, szkolenia online 

(4) + webinaria (2) + tutoriale na YouTube (2) = 9, znajomi (6) + pytam w pracy (1) + pytam 

studentów, uczniów, syna, szkolnego informatyka (4) = 11, używam funkcji HELP w 

programach (1) + szukam w ustawieniach aplikacji (1) + szukam na stronie aplikacji (4) = 6, 

nie mam pytań, że korzystam tylko z jednej platformy (1), na stronie orpeg.pl (1). 

 

 

 Wśród odpowiedzi na to pytanie znalazło się sześć wskazujących na to, że lektorzy sami 

szukają odpowiedzi. Należy też wspomnieć o udziale nauczycieli w grupach na Facebooku, w 

forach nauczycielskich, udziale w szkoleniach online. Takie zaangażowanie świadczy o tym, 

że nauczyciele szukają wsparcia, poszukują nowych informacji, inspiracji i znajdują je w 

przestrzeni internetowej. 

 Jedenaste pytanie na temat tego, czy są aplikacje, które (szczególnie) Pan/Pani poleca 

swoim studentom? Jeżeli tak, to jakie, pozwoliło na przywołanie takich pomocy: wordwall.org 

(8), Quizlet (7), genial.ly (3), Po polsku po Polsce (2), learninnapps.org (2), Kahoot (2), MS 

Teams (2), Zoom (2), Skype (2), e-polish.eu (2). Pojedynczo zostały wymienione: Vocaroo, 

Google Suite, kula.gov.pl, Click Meeting, Supermemo, Nearpod, Padlet, Canva, Drops, 

Google Classroom, Google hangouts, Google Forms, Google Documents, Human oraz gry 

online dla dyslektyków. 
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 Z odpowiedzi na to pytanie wyłania nam się bogactwo różnorodnych form pracy i 

narzędzi, z których korzystają ankietowani lektorzy, co ma oczywiście przełożenie na polecane 

materiały – aplikacje do samodzielnej nauki języka (Quizlel, Po polsku po Polsce), a także 

ćwiczenia tworzone przez nauczyciela (Wordwall, Kahoot!) w oparciu o wprowadzony 

materiał lekcyjny. 

  

 

Pytanie o aplikacje, z którymi najlepiej się pracuje ze studentami, pozwoliły na 

utworzenie kolejnego rankingu, w którym pojawiły się kolejno: wordwall.org (8), Zoom (7), 

Kahoot! (4), Skype (4), Quizlet (4), MS Teams (2), Moodle (2), Padlet (2), genial.ly (2), 

Nearpod (2), learninnapps.org (2), Google Dysk (2), e-polish.eu. Pojedynczo zostały 

wymienione: Google Suit (w szczególności Google Classroom), Quizziz, Click Meeting, 

Viber, Po polsku po Polsce, prezi.com, quizy.onet oraz Canva. 
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 Nauczyciel nie jest w stanie zauważyć sukcesów swojego ucznia, a tym bardziej 

zauważyć i odpowiednio docenić go, jeżeli nie jest w stanie dostrzec swoich własnych 

sukcesów. Bardzo często nasze nastawienie do innych bierze się z podejścia do samych siebie. 

Nieświadomie nasze ambicje, oczekiwania, nasz perfekcjonizm, przenosimy na uczniów, 

studentów – wymagamy zarówno od nich, jak i samych siebie znacznie więcej, a nie 

zauważamy osiąganych sukcesów, progresów i powodzeń. Z tego powodu zostało zadane 

lektorom pytanie o sukcesy, aby w ten sposób dać im możliwość zastanowienia się i zauważenia 

własnych postępów w kontekście pracy z nowymi technologiami. W odpowiedziach na to, jak 

się zdaje, najbardziej intymne pytanie, zostały udzielone następujące odpowiedzi: tworzę quizy 

raz na jakiś czas, uczniowie sami tworzą prezentacje; duża ilość ćwiczeń stworzonych na 

Wordwall plus zadawanie prac domowych przez tę aplikację. Bardzo duża ilość scenariuszy 

stworzona na Padlecie. Równie duża ilość stworzonych interaktywnych prezentacji do lekcji; 

staram się korzystać z większości możliwości oferowanych przez Office Teams – notesu zajęć, 

testów, itp. Często stosuję Wordwalla i Genially. Zarówno z własnych materiałów, jak i 

tworzonych i udostępnionych przez innych nauczycieli; aktywnie wykorzystuję Quizlet, 

Wordwall; na początku myślałam, że taka forma prowadzenia lekcji byłaby katastrofą, ale 

uczniom bardzo się podobało; tworzę ćwiczenia w Wordwall; ja się cieszę, że poznaje nowe 

narzędzia, i to jest mój sukces; tworzę zestawy słów dla każdej klasy w Quizlet, dzieci tworzą 

własne zestawy, tworzę materiały wizualne oraz mam kilka projektów lekcji w Nearpodzie; 

używam Testportal; robię zadania w Wordwallu; wykorzystuję na niektórych zajęciach 

aplikacje stworzone w Quizlet oraz w Learningapps; Kahoot! w zależności od potrzeb – raz 

na miesiąc; zaczynam tworzyć Padleta; staram się jak najczęściej wykorzystywać aplikacje 

podczas nauki zdalnej; pracuję na Google Docs, YouTube; Pracuję z platfromą Mooodle. 

 Jednak nie wszystkie odpowiedzi były aż tak optymistyczne: Na razie wystarcza mi 

Skype; aplikacje i platformy wymagają za dużo czasu na przygotowanie; mam dobre 

doświadczenie, na ocenę sukcesów zbyt wcześnie; kupię książkę TIK dla nauczyciela i będzie 

ok. Pojawiły się także odpowiedzi negatywne: nie mogę; nie mam takich sukcesów; niestety nie;  

 Kilka osób, które nie miały jeszcze okazji uczyć języka polskiego albo nie uczą zdalnie: 

brak doświadczenia; nie mamy obowiązkowego nauczania zdalnego na Białorusi; nie uczę 

zdalnie; teraz nie uczę, uczyłam przez 10 lat, od 3 lat nie uczę. 

 Ankieta pokazała, że nauczyciele wykonali wyraźny krok w rozwoju swoich 

umiejętności technicznych, poprawili też swoją wiedzę na temat narzędzi do zdalnego 

nauczania. 
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 Pytanie o to, z jakimi problemami/trudnościami spotykają się respondenci podczas 

korzystania ze stron internetowych, aplikacji mobilnych, wspomagających naukę języka 

polskiego jako obcego, pozwoliło uzyskać odpowiedzi, które można podzielić na kilka 

kategorii. Pierwsza kategoria to problemy techniczne, w tym słaby internet i brak sprzętu: 

brak dobrego internetu; problemy techniczne u uczniów; główne problemy to słabe łącza, brak 

sprzętu komputerowego; myślę, że problem z internetem to największa trudność; techniczne, 

zanikanie dźwięku”, problemy techniczne; trudności techniczne, język dla mnie nie zrozumiały, 

moja niechęć do komputerów :).  

 Następna kategoria to obsługa programów, aplikacji przez lektorów i studentów:  

płatne wersje rozszerzone; nauczycielowi jest potrzebny przewodnik po tych programach;  nie 

znam wielu tych aplikacji; problemy z posługiwaniem się nimi ze strony uczniów-seniorów; 

aplikacje nie są łatwe w obsłudze; nie wszystko jest intuicyjne w programach; pojawiające się 

nowe aplikacje, co nie pozwala zapoznać się z nimi; mało stron jest w języku polskim, potrzebna 

jest zazwyczaj znajomość języka angielskiego; język angielski (język angielski jako język 

obsługi aplikacji); narzędzia stron internetowych (rozumiem, że obsługa strony nie jest 

intuicyjna i zrozumiała); niektóre z aplikacji są płatne, co jest barierą dla studentów. Korzystam 

w większości z bezpłatnych narzędzi, aby studenci mogli użytkować je za darmo. 

 Trzecia kategoria to relacje student–nauczyciel: brak bezpośredniego kontaktu z 

uczniami powoduje brak kontroli nad nimi; czasami mam trudności z połączeniem lub 

weryfikacją osiągnięć studentów. Ostatnia kategoria odpowiedzi obejmowała osoby, które nie 

miały problemów i radziły sobie z aplikacjami i stronami internetowymi, takich odpowiedzi 

uzyskano osiem. 

 Ostatnie pytanie zadane ankietowanym miało na celu ustalenie opinii lektorów co do 

wykorzystania stron internetowych i aplikacji mobilnych na zajęciach. Chodziło o to, aby 

uzyskać informację na temat tego, czy coś od czasu rozpoczęcia pracy zdalnej się zmieniło oraz 

jak obecnie badani postrzegają narzędzia internetowe. Zdecydowana większość odpowiedzi 

była pozytywna, choć pojawiły się wątpliwości i negatywne postrzeganie nauczania zdalnego, 

a tym samym narzędzi do tego procesu służących. Wśród opinii pozytywnych pojawiły się 

następujące: tak, częściej teraz korzystam z ćwiczeń online; tak, są przydatne; są bardzo 

pomocne; znajomość narzędzi internetowych jest niezbędna w pracy nauczyciela; 

zdecydowanie się zmieniła. Teraz postrzegam bardzo pozytywnie; stresująco, ale ciekawie; są 

przydatne i dobre; konieczne, przydatne, atrakcyjne; chciałabym częściej korzystać z aplikacji 

mobilnych; zakochałam się w nauczaniu zdalnym :) staram się wykorzystać ten czas i jak 

najlepiej poznać metody pracy z narzędziami internetowymi; tak, nie wiedziałam, że istnieje 
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tyle stron do tworzenia ćwiczeń, zadań językowych; tak, polubiłam, doceniłam; jako bardzo 

przydatne nie tylko w systemie obowiązkowej nauki zdalnej; korzystałam i korzystam chętnie z 

aplikacji mobilnych; narzędzia internetowe są bardzo pomocne i ważne na zajęciach oraz w 

pracy samodzielnej. Bardzo się cieszę, że mamy zajęcia z technik multimedialnych, ponieważ 

czuję potrzebę w uzupełnieniu wiedzy z tego zakresu :); fajna alternatywa; ciągle korzystałam 

z aplikacji mobilnych w nauczaniu, również jako powtórki przed sprawdzianami; narzędzia 

internetowe są nieodłącznym elementem nauki zdalnej, pozwalają uatrakcyjniać lekcje, a poza 

tym dają możliwość łatwiejszego przyswajania słownictwa; tak samo jako wcześniej, jako 

pomocne w nauczaniu; bardzo się rozwinęła (wiedza na temat wykorzystania aplikacji i stron 

internetowych); bardzo przydatne, rozwojowe, obecnie ważna kompetencja, jestem ciekawa i 

chętnie nauczę się nowych umiejętności; postrzegam je (narzędzia) pozytywnie, przekonałam 

się do zajęć zdalnych (szczególnie 1 na 1), wcześniej się nie mogłam przekonać; w nauczaniu 

stacjonarnym także starałam się wykorzystać nowe technologie, dlatego moje podejście nie 

zmieniło się znacznie :) (zostało pozytywne); z pewnością będę korzystać z wielu narzędzi po 

powrocie do klasy; bardziej oswojone, częściej używane; zawsze je dobrze postrzegałam; 

uważam, że podczas nauki stacjonarnej są atrakcją, będę z niektórych form pracy korzystała 

po powrocie do szkoły; tak, jako rozwijające, dające bardzo dużo możliwości i zachęcające 

uczniów; przed pandemią też dobrze oceniałam takie technologie; jako duża pomoc dla 

nauczyciela, dla urozmaicenia zajęć; nie zmieniła się bardzo, korzystałam z różnych form pracy 

wcześniej, chociaż obecnie jasnym jest, że korzystam z nich więcej. Dla mnie narzędzia 

internetowe są wspomaganiem procesu nauczania, a nie jego celem. 

 I druga grupa odpowiedzi: nie zmieniła się, korzystam ze Skype, Zoom, Google Docs, 

YT, podcastów, ale nie więcej, bo uczę innymi metodami; to są bardzo przydatne narzędzia 

pracy, ale wymagają odpowiedniego sprzętu; uważam, że jest mnóstwo przydatnych narzędzi 

internetowych do pracy, jednak nie zgłębiam tego tematu, ponieważ mam już opracowany 

system pracy w oparciu o specyfikę pracy, ponadto jestem "atechniczna" :). 

 Uzyskane odpowiedzi można podsumować w następujący sposób: nieco mniej niż 

połowa ankietowanych lektorów uczestniczyła w szkoleniu przed rozpoczęciem nauczania 

zdalnego, a wszyscy, którzy brali w nim udział pozytywnie opisują swoje doświadczenie. 

Wydaje się, że chodzi nie o jakość czy poziom szkolenia tylko o fakt, że lektorzy zostali 

wprowadzeni w temat, tym samym nie zostali pozostawieni bez wsparcia. Zdążyli się więc 

dowiedzieć, jakie aplikacje mają do dyspozycji i z czego mogą wybierać. To z pewnością 

ułatwiło im rozpoczęcie pracy – bez konieczności samodzielnego poszukiwania w ogromie 

informacji tego, co przydatne, atrakcyjne oraz sprawdzone. Wspomniane aplikacje do 
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tworzenia własnych materiałów wzbogaciły się o takie strony, jak np.: learninnapps.org, 

genia.ly, a także Quizlet. Warto zaznaczyć, że ankietowani wymieniali również pojedyncze 

aplikacje do twórczej współpracy lektora ze studentem, a także związane z szeroko rozumianą 

kulturą. Lektorzy czerpią wiedzę na temat zastosowania nowych możliwości w dydatktyce od 

znajomych i kolegów z pracy, a to znaczy, że narzędzia internetowe są tematem rozmów. 

Przestrzeń internetowa stała dla lektorów miejscem nie tylko na uczenie, lecz także na 

samodoskonalenie zawodowe, o czym świadczą szkolenia, webinaria, tutoriale prezentowane 

za pośrednictwem platformy YouTube czy wreszcie grupy na Facebooku dla nauczycieli. 

 

3.3. Ankieta pracowników Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu 

Śląskiego 

3.3.1. Ankieta wstępna  

 W kolejnej części tego rozdziału zostaną przedstawione wyniki ankiety, która była 

przeprowadzona 2 lata temu (wiosną 2019 roku) wśród pracowników Szkoły Języka i Kultury 

Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Grupa respontentów to lektorzy z wieloletnim 

doświadczeniem na co dzień uczący języka polskiego w Polsce i za granicą, czemu służą liczne 

wyjazdowe wykłady, warsztaty i lektoraty. Omawiane tu ankiety nie zostały włączone do 

poprzedniej analizy, ponieważ postanowiłam porównać ich wyniki z wynikami ankiety 

przeprowadzonej w czasie drugiego semestru, kiedy pandemia wymusiła na lektorach pracę 

zdalną. Ankietowani również brali udział w szkoleniu zatytułowanym „Narzędzia internetowe 

i aplikacje mobilne w nauczaniu”. Omawiane z lektorami zagranicznymi i słuchaczami studiów 

podyplomowych narzędzia są więc im znane.  

 W pierwszym pytaniu ankietowani zostali poproszeni o wymienienie 5 najczęściej 

używanych aplikacji mobilnych. Wśród najpopularniejszych narzędzi znalazł się Google Maps 

(12), na drugim miejscu Online banking (7) i WhatsApp (7), potem Facebook (6), Messenger 

(3). Część aplikacji została wspomniana 2 razy: WeChat, Uber, Komunikatory, SkyCash, 

Spotify, Koleo, Rossman, Poczta, Google. A część tylko raz: Tidal (odpowiednik Spotify), 

BandCamp (odpowiednik Spotify), Instagram, Słownik internetowy, pogoda na żywo, 

Tłumacz Google, Portale informacyjne, DayDay Band (aplikacja dla smart zegarków), 

TVN24, Gazeta Wyborcza, Woblink (czytnik e-booków), Replaio (radio), Fiszki Polityki, 

Duolingo, Skype. 
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 Dla porównania – według raportu Młodzi Cyfrowi z 2019 roku przeprowadzonego 

przez zespół Fundacji Dbam o Mój Z@sięg spośród serwisów i aplikacji społecznościowych 

największą popularnością wśród młodzieży w Polsce cieszy się komunikator Facebook, 

Messenger (78,3%) oraz YouTube (71%). Wysoką pozycję zajmuje Snapchat (59,9%), na 

czwartym miejscu uplasował się Instagram (55,9%), a na piątym Facebook (48,7%).  

 U ankietowanych lektorów nie pojawił się w ogóle YouTube, Snapchat, a Instagram 

został wskazany tylko raz. Warto podkreślić, że zarówno młodzież, jak i lektorzy korzystają z 

Facebooka i Messengera, chociaż lektorzy z kolei częściej z WhatsApp’a. Należy jednak 

pamiętać, że nie pytaliśmy lektorów o aplikację albo o portal społecznościowy, ale o najczęściej 

używaną aplikację mobilną. 
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Proszę wymienić 5 najczęściej używanych przez Pana/Pani aplikacji 
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Jeżeli podzielić wspomniane przez ankietowanych aplikacje na kategorie, to na pierwszym 

miejscu znalazłyby się te oferujące rozrywkę, do której zaliczamy: Facebook (6), Spotify (2), 

BandCamp (1), Tidal (1), Instagram (1), Portale informacyjne (1), DayDay Band (aplikacja 

dla smart zegarków) (1), TVN24 (1), Gazeta Wyborcza (1), Woblink (czytnik e-booków) (1), 

Replaio (radio) (1), Fiszki Polityki (1), Duolingo (1). Na drugim miejscu z kolei aplikacje 

zaspokajające codzienne potrzeby, do których zaliczamy: online Banking (7), Uber (2), 

Skycash (2), Koleo (2), Rossman (2), poczta (2), pogoda na żywo (1). Na trzecim miejscu 

byłyby to komunikatory: WhatsApp (7), Messenger (3), WeChat (2), komunikatory (2), Skype 

(1). Na czwartym miejscu Google Maps. Bez kategorii, ale wspominane dwukrotnie są Google 

i online słowniki.  
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 Na pytanie o to, czy lektorzy korzystają z aplikacji mobilnych/stron internetowych 

wspomagających naukę języków obcych (w celach prywatnych, nie zawodowych), 71% 

ankietowanych odpowiedziało twierdząco, z kolei 30% wyznało, że nie korzysta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejne pytanie skierowane było do osób, które pozytywnie odpowiedziały na 

poprzednie pytanie. Tym razem ankietowani zostali poproszeni o wymienienie nazwy 

aplikacji/stron internetowych wspomagających naukę języków obcych, z których korzystają. 

Wśród odpowiedzi znalazły się: słowniki online (4), Duolingo (3), YouTube (2), Supermemo 

(2), Memrise (2), a jednokrotnie zostały wspomniane takie aplikacje i strony, jak: serwisy 

filmowe (Filmweb, Film polski), Po polsku po Polsce, LearningApps, BBC learning English, 
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Jeżeli tak, proszę wymienić nazwy aplikacji/stron internetowych 

wspomagających naukę języków obcych, z których Pan/Pani 

korzysta?
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e-polish.eu, polskinawynos.pl, EuroTalk (CD), HelloTalk, strony związane z naukami 

ścisłymi. 

 Na pytanie o to, czy lektorzy korzystają z aplikacji mobilnych/stron internetowych 

wspomagających pracę zawodową, a jeśli tak, to z jakich, 30% odpowiedziało negatywnie, a 

pozostałe 70% osób wymieniło następujące narzędzia: słowniki (5), a konkretnie: słownik 

synonimów, Wielki słownik języka polskiego, słowniki jedno- i dwujęzyczne, YouTube (3), 

strony i fora internetowe dla nauczycieli języka polskiego jako obcego, strony z propozycjami 

gier i zabaw na zajęciach (3), z kolei pojedynczo zostały wspomniane: Duolingo, Po polsku po 

Polsce, LearningApps, e-polish.eu, Facebook. Po raz pierwszy zostały wymienione takie 

strony, jak: bristol.us.edu.pl, sjikp.us.edu.pl, pixabay.com, Kahoot!, strony do tworzenia 

quizów i tabelek. 

 

 Porównując odpowiedzi na dwa ostatnie pytania, można zauważyć, że lektorzy 

korzystają z aplikacji mobilnych do nauki języków dla wlasnych potrzeb (Duolingo, 

Supermemo, Memrise, HelloTalk), ale już nie wymieniają tych samych aplikacji, gdy zostają 

zapytani o pracę zawodową. Dzieje się tak dlatego, że aplikacje te na ogół kojarzą się z 

rozrywką, zabawą, a nie z nauką. Do celów zawodowych/naukowych lektorzy korzystają ze 

stron, na których mogą wymienić się doświadczeniem, pomysłami na lekcje. Lektor w takiej 

przestrzeni występuje jako twórca materiałów dydaktycznych, a nie ich odbiorca. Należy mieć 

jednak na uwadze to, że skoro nam jako odbiorcom podoba się uczenie przez zabawę, to pewnie 

naszym studentom też będzie się to podobało, co ujawniło się w odpowiedziach studenckich. 

 Następne pytanie pozwoliło na ustalenie tego, z jakich stron i aplikacji korzystają 

lektorzy podczas zajęć językowych. Ankietowani wymienili następujące: słowniki online (5), 

YouTube (4), wymowapolska.pl (2), Po polsku po Polsce (3), komunikatory (piszemy ze 

studentami po polsku), e-polish.eu, Duolingo, HelloTalk, Kahoot!, a także po raz pierwszy 
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zostały wspomniane: portale do szybkiego przesyłania i udostępniania dokumentów, strony z 

tekstami piosenek, fachowe strony do poszukiwania autentycznych tekstów, Frazpol, Hot 

Potatoes, legalnakultura.pl. Z podanych odpowiedzi wynika, że 70% ankietowanych lektorów, 

którzy podali, że sięgają po narzędzia internetowe, korzysta z bardzo różnorodnych pomocy, 

zarówno w celach prywatnych, jak i zawodowych. Zauważyć należy, że w odpowiedziach na 

każde kolejne pytanie pojawiały się nowe aplikacje, co pozwala sądzić, że ankietowani używają 

różnych narzędzi internetowych do rozmaitych celów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na kolejne pytanie o to, jak Pan/Pani postrzega wykorzystanie aplikacji 

mobilnych/stron internetowych na zajęciach z języka polskiego jako obcego? Dlaczego 

Pan/Pani tak uważa, dzielono następujących odpowiedzi:  

• Myślę, że są jeszcze mało popularne i słabo wykorzystywane. Ich wykorzystanie na zajęciach 

utrudnia czasami skład grupy (jeśli są w niej osoby starsze i mało obeznane z technologiami). 

Myślę też, że są jeszcze zbyt słabo rozpowszechnione; 

• To dobra innowacja, jednak potrzebne jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie używania 

tego typu aplikacji; 

• Za mało o tym wiem, nie mam czasu się douczać, z lenistwa nie korzystam, bo mam swoje 

stare sprawdzone metody; musiałam się już bardzo przełamać, żeby robić prezentacje, więc 

kolejnego kroku nie chce mi się robić; 

5

4

3

2

0

1

3

4

5

6

Słowniki online YouTube Po polsku po Polsce wymowapolska.pl

Czy korzysta Pan/Pani z aplikacji mobilnych/stron internetowych 

wspomagających naukę języka polskiego na zajęciach przez 

Pana/Panią przeprowadzonych? Jeżeli tak, to z jakich?

187:1677490287

http://legalnakultura.pl/


188 

 

• Uważam, że w dzisiejszych czasach jest to absolutna konieczność. Większość obecnych 

studentów to „natural born computer users”, nie wypuszczają smartfonów z rąk. Nie ma 

sensu z tym walczyć, należy to wykorzystać; 

• Z pewnością to dobre i atrakcyjne rozwiązanie, ale nie każda klasa, w której prowadzę 

zajęcia ma dostęp do internetu i jest przystosowana pod względem sprzętu do tego, by móc 

wykorzystać zawarte na stronach materiały pomocnicze; 

• Plusem jest ich nowoczesność i dostępność, szczególnie młodzi ludzie chętnie z nich 

korzystają, są atrakcyjne graficznie. Minusem – kwestie techniczne, czyli np. umożliwienie 

studentom pracy na komputerach, brak specjalistycznej pracowni komputerowej. Zajęcia, na 

których prezentowane są aplikacje czy strony internetowe bez możliwości ich użycia przez 

samych studentów nie spełniają swego zadania, są pozbawione możliwości przetestowania 

programów pod okiem lektora; 

• Są przydatne – pozwalają na częsty kontakt z językiem, są lubiane przez młodych ludzi; 

• Myślę, że jest to bardzo cenna umiejętność, którą należy propagować poprzez organizowanie 

szkoleń proponujących zestawy aplikacji i stron internetowych wartych polecenia; 

• Wspomagają nauczanie i uczenie się, to narzędzie dydaktyczne na miarę czasów; 

• Czasami jest to problematyczne, bo nie mam dostępu do internetu, rzutnika czy komputera; 

• Są pomocne, bo studenci mogą z nich korzystać samodzielnie; 

• To doskonała metoda wspomagająca uczenie się i urozmaicająca naukę. Uważam tak 

dlatego, że świat się zmienia i widać, jak ludzie w nim poszukują właśnie tego typu rozwiązań 

(które stymulują bodźce). Sięgnięcie po uzupełniające usługi uznaję więc za naturalną kolej 

rzeczy; 

• To bardzo ważne, żeby uczyć polskiego interfejsu oraz poszukiwania i obsługi w języku 

polskim – na przykład strony internetowe linii lotniczych i przewozowych, aplikacje z 

zamawianiem jedzenia, wyszukiwaniem tras i promocji itp. Dodatkowo można poćwiczyć 

nową leksykę; 

• Element uatrakcyjniający zajęcia. 

 Z przytoczonych wypowiedzi można wywnioskować, że lektorzy uświadamiają sobie 

ważność zmian pokoleniowych, które zachodzą i które mają nieodwracalny wpływ na metody 

i sposoby nauczania. Badani rozumieją konieczność praktycznego wykorzystania nowych 

metod, ale też wyrażają swoje obawy, niechęć i brak przekonania do czegoś nowego, 

nieznanego. Lektorzy duży nacisk kładli w swoich wypowiedziach na nieodwracalność 

zachodzącego procesu przemian, gdzie w pewien sposób trzeba zamienić się w ucznia, żeby 

zacząć przyswajać nowe narzędzia. 
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Na kolejne pytanie zawarte w ankiece o to, czy lektorzy zachęcają studentów/uczących 

się do korzystania z aplikacji mobilnych/stron internetowych, wspomagających naukę języka 

polskiego jako obcego, poza zajęciami grupowymi, twierdząco odpowiedziało 76% badanych, 

odpowiedź nie zaznaczyło 12%, 6% lektorów nie udzieliło odpowiedzi, a pozostałe 6% 

wyjaśniło: Stosunkowo rzadko. Częściej dowiaduję się o nich od studentów, którzy są lepiej 

poinformowani ode mnie w nowoczesnych formach uczenia się języka polskiego jako obcego. 

 

 

 Ostatnie pytanie było próbą ustalenia przyczyn, dla których badani lektorzy nie 

korzystają z aplikacji mobilnych/stron internetowych wspomagających naukę języka polskiego 

na zajęciach. Poniżej zostały przytoczone ich wypowiedzi:  

• Zachęcam do korzystania z każdych materiałów, które mogą wspomóc naukę języka 

polskiego, pomóc w rozwinięciu rozumienia ze słuchu, sprawności komunikacyjnych i 

wszystkich kontaktów językowych, które mogą pomóc studentowi poczuć się bardziej 

swobodnie w języku; 

• Brak znajomości obsługiwania tych aplikacji; 

• Być może jest to uwarunkowane rodzajem grupy, jaką się uczy (jej wiekiem, oczekiwaniami). 

Muszę przyznać, że sama musiałabym najpierw jakąś aplikację dobrze poznać, żeby 

wprowadzić ją na zajęcia, prosząc uczących się o jej ściągnięcie; 
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aplikacji mobilnych/stron internetowych, wspomagających naukę 

języka polskiego jako obcego, poza zajęciami grupowymi? 
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• Problemy techniczne – brak komputera dla każdego ze studentów, brak pracowni 

komputerowej, jak również brak wiedzy o najnowszych aplikacjach do nauki języka polskiego 

jako obcego; 

• Nie uczyłam się w ten sposób sama i nikt mnie nie nauczył;  

• Mniej korzystam z aplikacji (częściej ze stron internetowych), ponieważ studenci znają 

niektóre z nich i posługują się nimi samodzielnie, zgodnie z indywidualnymi preferencjami. 

Traktuję je w pewnym sensie jako bardziej „osobiste” narzędzia; 

• Brak wiedzy na temat ciekawych stron, aplikacji, a czasem również brak umiejętności 

korzystania z narzędzi internetowych; 

• Korzystam – oczywiście są zajęcia, na których jest to ograniczone ze względu na 

opracowywany temat lub ze względu na studentów. 

 Uzyskane odpowiedzi wskazują na to, że aplikacje mobilne nie są dla osób 

ankietowanych obce i niezrozumiałe. Są one regularnie wykorzystywane w życiu prywatnym i 

zawodowym. Jest zatem świadomość zmian zachodzących w procesie i sposobach 

edukacyjnych, ale nie ma jeszcze wizji, w jaki sposób można by te nowe narzędzia – pochodne 

tychże zmian – zaimplementować w pracy, od czego swoje działania zacząć. Następnym 

krokiem będzie więc połączenie umiejętności korzystania z aplikacji mobilnych z 

prowadzeniem zajęć. Warto byłoby się dowiedzieć, od jakich aplikacji zacząć, a następnie 

nauczyć się z nich korzystać w stopniu pozwalającym czuć się pewnie na zajęciach 

językowych. 

 

3.3.2. Ankieta lektorów SJiKP po dwóch semestrach pracy zdalnej 

 Pod koniec 2020 roku (przełom listopada i grudnia 2020 r.), czyli prawie po dwóch 

semestrach pracy zdalnej przeprowadzono drugą ankietę skierowaną do pracowników Szkoły 

Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, lektorów-polonistów, by zobaczyć, co się 

przez ten okres zmieniło. 

 Warto nadmienić, że w czasie wakacji oraz w trakcie semestru zostały zorganizowane 

warsztaty poświęcone aplikacjom i stronom internetowym wspomagającym naukę języka. 

Oczywiście, nie wszyscy lektorzy byli na jednym czy drugim szkoleniu, dlatego odpowiedzi 

na pierwsze pytanie zadane w ankiecie, o to, czy korzystanie ze stron internetowych, aplikacji 

mobilnych zostało poprzedzone szkoleniem, były dość zróżnicowane. Rozłożenie procentowe 

odpowiedzi przedstawia kolejny wykres. 
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Po rozpoczęciu obowiązkowej nauki zdalnej, w internecie pojawiło dużo informacji 

dotyczących nauczania online, a na każdym uniwersytecie wprowadzono kursy dla 

wykładowców. W pytaniu o to, czy ewentualne dokształcanie w kontekście nauki zdalnej 

nastąpiło przed jej rozpoczęciem, interesowała mnie kondycja lektorów, ich nastawienie do 

nowej formy pracy. Chodziło również o to, żeby zweryfikować ich obeznanie z narzędziami do 

nauczania zdalnego, które może nie mieć związku z obecność lub nieobecność na szkoleniu. 
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W kolejnym pytaniu istotne było ustalenie, czy lektorzy brali udział w szkoleniach już po 

ogłoszeniu nauki zdalnej w celu podniesienia swoich kompetencji w zakresie obsługi narzędzi 

wspomagających edukację zdalną. Jak wynika z badania 67% skorzystało z takiej możliwości. 
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 Następne pytanie pozwoliło na zweryfikowanie tego, z jakich narzędzi lektorzy zaczęli 

korzystać po szkoleniach oraz które z pomocy, z ich punktu widzenia, były ciekawe i nadawały 

się do edukacji stacjonarnej. W odpowiedziach ankietowani wskazali aplikacje, z których 

zaczęli korzystać po wprowadzeniu edukacja zdalnej. Wśród wymienionych znalazły się: MS 

Teams (6), Zoom (4), Kahoot! (4), Padlet (3), Moodle (2), Google Forms, Quizziz i genial.ly.  

Kolejne zadane pytanie dotyczyło szkolenia wspomnianego w pierwszym pytaniu. Tym 

razem ankietowani zostali poproszeni o to, żeby ocenili przydatność szkolenia oraz napisali, 

czy wiedza na nim zdobyta okazała się pomocna po rozpoczęciu (prowadzeniu) nauki zdalnej. 

Ankietowani udzielili następujących odpowiedzi: tak, była przydatna, bo pozwoliła opanować 

niektóre platformy jeszcze przed nauką zdalną, a tym samym w okresie nauki zdalnej część 

dostępnych platform była mi znana i nie musiałam poświęcać tak dużo czasu, by zaznajomić 

się ze wszystkimi dostępnymi narzędziami; czułam się pewna, że znam już to narzędzie i nie 

musze się uczyć kolejnej rzeczy; tak, na szkoleniu zapoznałam się z aplikacjami i zobaczyłam 

też, jak działają od strony studenta – to pokazało mi ich atrakcyjność; tak, czułam się pewniej, 

ponieważ miałam większe kompetencje; szkolenie było bardzo przydatne. Bez niego nie 

wiedziałabym, jak się posługiwać tymi narzędziami; bardzo przydatne; oczywiście, pomogło 

urozmaicić lekcje i podawać materiał w przystępny dla studentów sposób; tak, dlatego że 

wiedziałam, co i jak zrobić, co służy do czego; tak, i choć nie korzystam ani z Kahoot, ani z 

Quizzes, dzięki szkoleniu wiem, że takie aplikacje istnieją; tak, zdecydowanie ułatwiło to 

korzystanie z aplikacji. Jedna z odpowiedzi świadczyła o tym, że osoba ankietowana została 

już zapoznana z przedstawianymi materiałami: szkolenie nie wprowadzało nowych zagadnień. 

 Odpowiedzi na kolejne pytanie miały ustalić to, z jakich narzędzi korzystali lektorzy 

bez szkoleń, poszukując pomocy samodzielnie, niejako na własną rękę. Ankietowani wymienili 

następujące: wordwall.com (8), tesportal.com (2), Zoom (2), genial.ly (2), Kahoot! (2), Google 

Forms, MC Teams, learningapps.org, Padlet, mentimeter.com. 
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Pytanie o to, z jakich stron internetowych, aplikacji mobilnych korzystali ankietowani 

jeszcze przed rozpoczęciem nauki zdalnej i do jakich celów (form pracy) je wykorzystywali, 

pozwoliło na wyróżnienie takich pomocy: Kahoot! (8), Quizlet (2), Quizziz, Padlet, słowniki 

online. Jeśli zaś chodzi o  cele wykorzystywania aplikacji i stron internetowych, grupa 

badanych wymieniła: lekcje powtórzeniowe/powtórzenie wiadomości / powtórzenie materiału 

(3), dla urozmaicenia / dla rozrywki / dla uatrakcyjnienia lekcji (3), ćwiczenia leksykalne i 

gramatyczne (1), dodatkowe materiały do nauki (1). 

 

 

 Respondenci na pytanie o to, z jakich stron internetowych, aplikacji mobilnych 

korzystali od momentu rozpoczęcia nauki zdalnej (oprócz Zoom i Microsoft Teams) i do jakich 

celów (form pracy) je stosowali, uzyskało takie odpowiedzi: wordwall.org (7), Kahoot! (4), 

testportal.pl (4), Padlet (4), genial.ly (2), Skype, Google Forms, Moodle, learningapps.org, 

mentimeter.com, Po polsku po Polsce, Quizlet, Quizziz. Wprowadzone do nawiasu aplikacje 

są reprezentantami wszelkiego rodzaju platform, za pomocą których odbywa się edukacja 

zdalna. 
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Pytanie o to, skąd ankietowani dowiadują się o ciekawych, przydatnych i uatrakcyjniających 

pracę stronach internetowych/aplikacjach mobilnych wspomagających naukę języka polskiego 

dało takie odpowiedzi: rozmowy z koleżankami z pracy (9), internet (7), od słuchaczy studiów 

podyplomowych, z profilowych grup na Facebooku. 

 

 

 

 Najczęstszym sposobem poszukiwania odpowiedzi na pojawiające się pytania związane 

z wykorzystaniem stron internetowych, aplikacji mobilnych na zajęciach jest: internet (5), 

tutoriale (2), profilowe grupy na Facebooku, fora internetowe dla nauczycieli (2), YouTube. 

Jednym słowem: to internet jest przestrzenią, w której można uzyskać pomoc niemal w każdej 
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sprawie163. Nie zabrakło również głosów: starsi od młodszych kolegów (5), metodą prób i 

błędów (2), sama (1). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pytanie o to, czy są aplikacje, które (szczególnie) ankietowani polecają swoim 

studentom do samodzielniej nauki, poszerzania wiedzy czy nauki polskiego w czasie wolnym, 

pozwoliło na wyodrębnienie takich oto narzędzi: Kahoot! (5), wordwall.org (4), generator 

krzyżówek i puzzli, mentimeter.com, Po polsku po Polsce, słowniki i Padlet. 

 

  

Respondenci wymienili również aplikacje, z których najlepiej im się korzysta ze studentami. 

Znalazły się tu w pierwszej kolejności: wordwall.org (5), Zoom (4), Kahoot! (3), MS Teams 

 
163 Zsumowane wszystkie wymienione przestrzenie dają 11 głosów. 
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(2), testportal.pl (2), a także wspomniane pojedynczo: Google Forms, Quizziz, 

mentimeter.com. Jeden z ankietowanych przyznał przy tym pytaniu, że woli strony internetowe 

niż aplikacje, bo: są wygodniejsze podczas pracy na lekcji, a inny dodał, że: wszystkie 

wymienione (w poprzednich pytaniach osoba ankietowana wymieniła Kahoot! i wordwall.org). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedno z ostatnich pytań było w zasadzie prośbą o podzielenie się własnymi sukcesami z 

udziałem stron internetowych i aplikacji mobilnych, wykorzystywanych nie tylko na zajęciach, 

lecz także podczas ich przygotowywania. Jak już wspominałam kilka ustępów wcześniej, 

poczucie zadowolenia z pracy, osiągane sukcesy, dają wiele motywacji do dalszych działań. 

Ma to również przełożenie na pracę ze studentem. Dlatego tym bardziej istotna zdaje się ranga 

poczucia zadowolenia, a także komfort pracy z narzędziami, do których niejako pandemia nas 

jeszcze bardziej skłoniła. Wśród odpowiedzi znalazły się następujące: tworzenie testów na 

Kahoot!, Testportalu, lekcji wirtualnych na Padlecie; współtworzę Padlet raz w tygodniu, 

robię gry na Wordwallu przynajmniej raz w tygodniu; regularnie tworzę ćwiczenia dla moich 

grup w aplikacji Wordwall. Mam już dużą bazę materiałów; jestem w stanie swobodnie 

korzystać ze wszystkich aplikacji, bez większych problemów. Zaczęłam zmieniać niektóre 

ćwiczenia i przenosić je, np. na Wordwall, żeby studenci mogli rozwiązać zadania tak wiele 

razy, jak chcą; często korzystam przy powtórkach leksyki z platformy Wordwall; często w 

ramach pracy domowej przygotowuję ćwiczenie na Wordwallu, by studenci w interesujący 

sposób sprawdzili się (zdobytą na lekcji wiedzę); studenci dobrze bawią się na Wordwallu, a 

breakoutroomy na zoomie dobrze symulują sytuację dialogów w grupach na zajęciach; raz na 
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miesiąc korzystam z mentimetera; studenci co tydzień w pięciu prowadzonych przeze mnie 

grupach przygotowują Kahoota! (jako rodzaj sprawdzenia tego, ile pozostali słuchacze 

zapamiętali z przygotowanych prezentacji); umiem przygotować skuteczne ćwiczenia; w 

Wordwall zadaję studentom prace domowe i widzę efekty w jednym miejscu. Robię ankiety 

wśród studentów w Google Forms i w jednym miejscu mam zbiorcze odpowiedzi – to bardzo 

wygodne, ponieważ dawniej musiałam czytać każdą ankietę i zbierać odpowiedzi na jednym 

arkuszu; nie wiem, czy to można uznać za sukces, ale mam już sporą bazę testów na Testportalu; 

Spośród wszystkich ankietowanych jedna osoba nie była w stanie podzielić się swoim 

sukcesem. 

Czytając odpowiedzi, widzimy, że lektorzy korzystają ze stron internetowych zarówno 

podczas zajęć, jak i w formie pracy pracy domowej zadawanej studentom. Z przywołanych 

sukcesów wyłania się obraz lektora zaangażowanego, zachęcającego swoich studentów do 

samodzielnego tworzenia quizów w wymienionych wyżej aplikacjach. Z wypowiedzi 

poszczególnych badanych wynika, że opanowali podstawowe strony internetowe i aplikacje 

niezbędne przy nauczaniu zdalnym, zbierają bazę ćwiczeń, testów, quizów, które będą mogli 

później wykorzystać.  

 Na pytanie o to, z jakimi problemami/trudnościami spotkali się lektorzy, korzystając ze 

stron internetowych, aplikacji mobilnych wspomagających naukę języka polskiego jako 

obcego, padały odpowiedzi, które w większości dotyczyły jakości internetu i sprzętu: tylko 

ewentualne problemy z siecią; spotykam się z ograniczeniami ze strony studentów, np. słaby 

zasięg internetu, stary sprzęt, który uniemożliwia płynne przejście z ekranu Zooma do aplikacji. 

Raczej problemy techniczne; problemem czasami jest stabilność łącza studentów, gdyż wiele z 

tych aplikacji (szczególnie MS Teams) pobiera dużo energii i niekiedy nie współgrają z innymi; 

czasem zbyt wolny internet studentów nie pozwala na wykorzystanie w pełni dostępnych 

narzędzi w czasie lekcji, więc są to zazwyczaj problemy natury technicznej; słaby sygnał 

internetowy – przerywanie testu, quizu; jakość internetu, czasem sprzętu, z którego korzystam 

ja i studenci. Kiedy aplikacja lub strona przestaje na jakiś czas działać (bo np. jest 

przeciążona), trzeba szybko zmodyfikować zajęcia. Nie można bazować na aplikacji, jeśli jedna 

osoba w grupie z jakiegoś powodu nie może, nie umie z niej korzystać, np. nie może 

równocześnie korzystać z telefonu i komputera; aplikacje nie zawsze działają intuicyjnie; brak 

jasnych instrukcji w aplikacjach; 1. Są ćwiczenia, których nie da się „włożyć” do aplikacji. 2. 

Nie ma możliwości zrobienia dwóch luk w zdaniu i automatycznego sprawdzenia odpowiedzi. 

Jeśli są dwie luki, musimy sprawdzić ćwiczenie ręcznie. 3.Nie wszystko jest widoczne na ekranie 

podczas wyświetlania (np. w Wordwall niektóre ćwiczenia są za małe, szczególnie jeśli 
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wyświetla się je na telefonie). 4. W MSTeams podczas wyświetlania prezentacji nie widać 

grupy. Prowadzący ma wrażenie, że mówi do siebie. 5. Brakuje mi możliwości sprawdzenia, co 

studenci piszą „w zeszycie”. Wysyłają mi ćwiczenia po lekcji, ale to zajmuje dużo czasu, nie 

zawsze pamiętają, żeby to zrobić i nie jest to bieżąca kontrola. 6. Pojawiają się problemy, 

których w tradycyjnym uczeniu nie dostrzegałam. Np. nauka zaimków „mój, twój, jej, jego” - 

zwykle ćwiczyłam te zaimki na przedmiotach w klasie, studenci widzieli, którą osobę wskazuję. 

W nauczaniu zdalnym musiałam przemyśleć niektóre tematy, sposoby wprowadzania i 

prezentowania informacji. 

 Ostatnie pytanie przyniosło wiele pozytywnie zaskakujących odpowiedzi. Lektorzy 

zapytani o to, czy ich opinia co do wykorzystania stron internetowych i aplikacji mobilnych na 

zajęciach uległa zmianie od czasu rozpoczęcia powszechnej nauki zdalnej, udzielili takich oto 

odpowiedzi:  

• Tak, zmieniło się na bardzo pozytywne. Będę po powrocie do normalności nadal robić 

spotkania i zajęcia zdalne z udziałam osób, które są w dużej odległości (nawet na innym 

kontynencie :); 

• Bez nich zajęcia nie są tak interesujące. Zajęcia z użyciem aplikacji/dodatkowych stron 

internetowych pozytywnie wpływają na uwagę studentów; 

• Tak, nauczyłam się korzystać z tych narzędzi, ale nie chodzi o stronę techniczną. Z nią nie 

miałam najmniejszych problemów. Nauczyłam się, jak najlepiej wykorzystać te narzędzia do 

tematu, który właśnie realizuję, np. wiem już, które aplikacje i ćwiczenia nie spełniają swojej 

roli, technicznie są niedopracowane albo za małe, żeby je wyświetlać. Ogromnym 

ułatwieniem jest to, że w każdej chwili mogę wyświetlić jakiś obrazek, a podczas tradycyjnej 

lekcji nie miałam takiej możliwości. Wykorzystuję też PowerPoint inaczej niż dotychczas; 

• Zdecydowanie tak. Kiedyś głównie przygotowywałam materiały na papierze, a potem 

skanowałam to i pokazywałam na zajęciach. Aktualnie wszystko przeniosłam w sferę 

internetową. Przygotowując materiały robię to w aplikacji Word lub PowerPoint i przesyłam 

studentom link, dzięki czemu mogą przeglądać materiały także po zakończeniu lekcji; 

• Jako bardzo przydatne, trudno wyobrazić sobie lekcje bez nich;  

• Tak, zmieniła się. Z pewnością doświadczenie zdobyte w czasie nauki zdalnej przyda się, gdy 

już wrócimy do tradycyjnych zajęć – okazało się, że test zrobiony w aplikacji można będzie 

też śmiało wykorzystać w czasie normalnej lekcji, podobnie zadania leksykalno-gramatyczne, 

np. przygotowywane z Wordwoll; 

• Tak, wiele się nauczyłam; 

• Zdecydowanie bardziej doceniam ich przydatność, funkcjonalność, a niekiedy i niezbędność; 
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• Są potrzebne. Chcemy tego czy nie – to konieczność; 

• Sytuacja zmusiła mnie do oswojenia się z tymi narzędziami. Uważam jednak, że co za dużo 

to niezdrowo. Czasami przeraża mnie, że jest tego tak dużo i musze to wszystko ogarniać. 

Mimo wszystko obsługa tych aplikacji zajmuje dużo czasu; 

•  Są przydatne. Sytuacja zmusiła nas do korzystania z nich. Przygotowanie zajęć z 

wykorzystaniem aplikacji jest pracochłonne; 

• Zdecydowanie tak. 

 Nie da się ukryć, że postęp lektorów jest ogromny. W drugiej ankiecie zdecydowanie 

rzadziej w formie aplikacji pojawiły się słowniki online, czyli zaczęły być czymś bardzo 

zwykłym, tym, z czego korzystamy na co dzień i nie przywiązujemy do tego większej uwagi. 

Nie został też wspomniany YouTube. Z pierwszej ankiety zachowały się Kahoot! (poszerzony 

o Quizziz i mentimeter.com) i Po polsku po Polsce. Jednak pojawiła się duża liczba stron, na 

których lektorzy tworzą własne materiały, np. Wordwall albo learninnapps.org. Wymieniono 

także stronę genia.ly do tworzenia prezentacji, escape roomów i aktywnych obrazków. Zostały 

wspomniane: Padlet, który świetnie się nadaje do organizacji materiałów dydaktycznych, 

tesportal.pl i Formularze Google do tworzenia testów, sprawdzianów i kartkówek, a także 

szeroki wachlarz aplikacji do prowadzenia zajęć, takich jak: Mooodle, Skype, MS Teams, 

Zoom.  

 Najważniejsza i najcenniejsza w drugiej ankiecie okazała się nie owa rozbudowana, w 

porównaniu do pierwszej ankiety, lista wykorzystywanych na zajęciach aplikacji, a 

wypowiedzi lektorów o swoim postrzeganiu tychże narzędzi i postrzeganiu samych siebie w 

świecie zdalnego nauczania. To niezwykle ciekawe, że poprzez pandemię pewne procesy w 

nauczaniu wręcz niewyobrażalnie przyspieszyły. Przestrzeń internetowa zaczęła być przez 

lektorów postrzegana jako pomoc w pracy – nieodzowny jej element. Stała się także miejscem 

samorozwoju zawodowego, samokształcenia się, samoedukacji w dziedzinie nowych 

technologii. Lektorzy wiedzą, gdzie poszukiwać informacji, dzielą się zdobytą wiedzą z 

innymi, wreszcie – tworzą społeczność, która wzajemnie się wspiera w dążeniu do 

najważniejszego celu, jakim jest efektywne nauczanie przy jednoczesnym uzyskaniu 

efektowności za sprawą nowoczesnych technologii. Sukcesem badanych jest więc niewątpliwie 

to, że czują się w wirtualnej przestrzeni pewniej niż rok albo dwa lata temu. że Najważniejsze 

jest to, że wiedzą gdzie szukać, jak szukać i będą mogli znaleźć to, czego im brakuje, tym 

samym poszerzając asortyment tego, co już mają w swoich zasobach. 
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ZAKOŃCZENIE 

 W rozprawie został przedstawiony aktualny stan badań na temat wykorzystania 

współczesnych technologii i mediów w edukacji, a w szczególności w nauczaniu języka 

polskiego jako obcego. W pierwszym rozdziale uwaga została skoncentrowana na sposobie 

korzystania z mediów przez poszczególne pokolenia. Zawarte w tym ustępie rozważania 

oscylowały również wokół środowiska medialnego, wyzwań stojących przed współczesną 

edukacją oraz nauczania języka polskiego jako obcego w obliczu nowych mediów. 

 Przytoczone w drugim rozdziale powszechne przekonanie jakoby istniało bardzo mało 

narzędzi online do wykorzystania na zajęciach z języka polskiego jako obcego lub były one 

wyłącznie płatne, okazało się nieprawdziwe, a to za sprawą przeprowadzonej w internecie 

analizy pomocy dydaktycznych w formie stron internetowych czy aplikacji mobilnych. 

Opisane tu narzędzia zostały pogrupowane w następujący sposób: aplikacje mobilne do nauki 

języków obcych, wśród których można wybrać język polski, strony internetowe przeznaczone 

do nauki języka polskiego, strony do tworzenia wypracowań, strony i aplikacje do tworzenia 

quizów i testów, aplikacje mobilne do komunikowania się w języku, którego się uczy, aplikacje 

mobilne i strony internetowe o kulturze (w tym o polskiej kulturze), strony internetowe do 

tworzenia prezentacji multimedialnych, tablice multimedialne i serwis YouTube, a w 

szczególności kanały polskojęzyczne, które mogą być wykorzystane na zajęciach. Analiza 

wykazała, że wśród zaproponowanych pomocy część zawiera materiały płatne. Nie oznacza to 

jednak, że nie można skorzystać z tych propozycji, które oferuje dany nadawca w wolnym 

dostępie. W podanych propozycjach w dużej mierze znalazły się aplikacje, które nie zostały 

stworzone wyłącznie z myślą o nauce języka polskiego, ale ogólnie w celu nauki dowolnych 

języków obcych, a polski stanowi tu jedną z wielu opcji. Wśród analizowanych aplikacji 

mobilnych większość ma strony internetowe, więc lektor, a z nim i uczący się mogą wybierać 

wygodny dla siebie format pracy. Niektóre aplikacje (Duolingo, Bussuu) zawierają stworzone 

przez twórców programów kursy języka polskiego, niektóre (Kahoot!, Memrise, Quizlet) 

zawierają już gotowe ćwiczenia, zestawy słów, ale także pozwalają na stworzenie własnych 

materiałów. Wśród przeanalizowanych narzędzi są programy, które mogą być pomocne 

podczas przygotowywania się do egzaminów certyfikatowych (Pozdrowienia z Polski). Służą 

one bowiem ćwiczeniu różnych sprawności: czytania (Bajkowy Zakątek), pisania i 

komunikowania się (Tandem), słuchania (serwis YouTube). Przedstawione narzędzia mogą 

być stosowane zarówno przez lektorów, jak i studentów. Aplikacje i strony internetowe nie 

służą wyłącznie do pracy w domu, są doskonałym narzędziem służącym do wzbogacania, 
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urozmaicania zajęć, wspierania studentów w samodzielnej nauce języka obcego. Nie mogą być 

jednak zamiennikiem prawdziwej lekcji języka polskiego jako obcego. 

 Postawiona w trzecim rozdziale teza, że lektorzy korzystają z małej liczby 

współczesnych narzędzi multimedialnych wspomagających nauczanie języka polskiego, 

została potwierdzona wynikami przeprowadzonych ankiet. Taka sytuacja może być 

podyktowana niewiedzą uczących na temat istnienia tego typu narzędzi, brakiem chęci 

korzystania z nowoczesnych rozwiązań, obawami rodzącymi się w związku z obsługą 

wszelkiego rodzaju platform, a także wieloma wątpliwościami, czy programy multimedialne 

rzeczywiście służą nauce, a nie wyłącznie szeroko pojętej rozrywce. Przeprowadzone między 

ankietami szkolenia i warsztaty pozwoliły jednak na zapoznanie lektorów z większą liczbą 

narzędzi do pracy z uczącymi się. Były również okazją do przetestowania ich w praktyce.  

 W trakcie pracy nad niniejszą dysertacją wybuchła pandemia COVID-19, co też 

przyczyniło się do zmian w zakresie nauczania. Lekcje zostały bowiem przeniesione w 

przestrzeń internetową, nauka przyjęła postać zdalną. Wraz z nową rzeczywistością pojawiła 

się konieczność sięgnięcia po metody i narzędzia wcześniej mniej wykorzystywane przez 

uczących. Tak nagła zmiana formy nauczania przyspieszyła również proces zapoznawania się 

i wprowadzania na zajęcia pomocy, które proponuje internet. Omawiane zmiany udało się 

zaobserwować na bieżąco za sprawą przeprowadzonych ankiet. 

Analiza pierwszych ankiet z udziałem lektorów wykazała, że badani najczęściej sięgali 

po jeden produkt Google (poczta Gmail) a w przypadku ostatnich badań pojawiły się także: 

Google Forms, Google Classroom, Google Dysk, Google Slides, Google Meet, Google 

Hangout. W odpowiedziach na pierwsze ankiety lektorskie w większości były wymieniane 

słowniki online jako aplikacje mobilne, z których studenci mogą korzystać na zajęciach. W 

ostatnich ankietach słowniki zostały wspomniane o wiele rzadziej – można więc wysnuć 

wniosek, że korzystanie ze słowników online zaczęło być normą, a ankietowani przestali 

postrzegać je jako dodatek do zajęć uatrakcyjniający przebieg nauczania. Ponadto nauczyciele 

przestali postrzegać przestrzeń internetową wyłącznie jako miejsce rozrywki. Zaczęli 

uczestniczyć w webinariach, szkoleniach online, znaleźli czas na oglądanie tutoriali na 

YouTube. Świadczy to o tym, że nie mają takich obaw przy wykorzystaniu narzędzi online na 

zajęciach i że pragną uczyć się i rozwijać swoje kompetencje techniczne i multimedialne. 

Wymieniając YouTube, lektorzy zaczęli wspominać też konkretne kanały i programy, z 

których korzystają i które polecają swoim studentom: Polski Daily z Pauliną Lipiec, Mówiąc 

inaczej, Polski z Anią, KanApka, Pozdrowienia z Polski. W ostatnich ankietach zostały 

wspomniane strony internetowe do tworzenia własnych materiałów dydaktycznych, z których 
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lektorzy aktywnie korzystają. Wśród nich znalazły się: wordwall.net, learninnapps.org i 

testportal.pl. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że w pieszych ankietach była wspomniana tylko 

strona e-polish.eu, z której można pobrać już gotowe ćwiczenia. Świadczyć to może o tym, że 

lektorzy zaczęli być aktywnymi członkami przestrzeni wirtualnej, a nie biernymi (od)biorcami 

treści zamieszczanych w internecie. Do tworzenia quizów lektorzy używali nie tylko Kahoot!, 

lecz także Quizziz i mentimeter.com. Szkolenie przyczyniło się zatem do poszerzenia 

wachlarza programów do kreatywnego testowania uczących się. Z kolei do tworzenia 

prezentacji oprócz programu PowerPoint lektorzy zaczęli aktywnie wykorzystywać genia.ly, 

prezi.com, Google Slides oraz Canvę. Z ankiety wyszło również, że przy prowadzeniu lekcji 

zdalnych lektorzy nie ograniczają się tylko do Skype albo Moodle, ale także korzystają z MS 

Teams, Zoom, ClickMeeting i Google Classroom, Google Meet, Google Hangout. W 

przypadku organizacji materiałów lektorzy wykorzystują Padlet i Wakelet. Nadal są popularne 

i aktywnie wykorzystywane strony Po polsku po Polsce, polskinawynos.com, polszczyzna.pl. 

Strona e-polish.eu wciąż jest aktywnie wykorzystywana przez lektorów, ale teraz nie w celu 

pobierania materiałów na niej zamieszczanych, a uczestnictwa w szkoleniach dla lektorów tam 

prowadzonych. 

 W dalszym ciągu pozostały problemy techniczne, choć przybrały nieco inną formę. To 

częściej studenci mają słaby internet lub niewystarczający sprzęt. Warto podkreślić, że 

zmieniło się nastawienie lektorów do aplikacji mobilnych i stron internetowych – jest 

pozytywne. Badani dostrzegają też korzyści, jakie niesie za sobą praca z nowymi narzędziami. 

Przyczyny tych zmian można upatrywać w częstotliwości korzystania z tego typu pomocy – 

konieczność pracy z nowościami mogło przyczynić się zatem do ich pełnego oswojenia, a co 

za tym idzie, opanowania i polubienia.  Lektorzy zaczęli być bardziej samodzielni w przestrzeni 

internetowej: samodzielnie poszukują odpowiedzi (wiedzą, gdzie ich można szukać, gdzie 

można zadawać pytania), samodzielnie poszerzają swoją wiedzę i umiejętności techniczne, 

łączą się w społeczności i wspierają siebie na wzajem. Można więc powiedzieć, że wzięli 

odpowiedzialność za swoją edukację techniczną.  

 Należałoby tu wyrazić opinię emocjonalną: żal, że do nabycia wspomnianych 

kompetecji zmusiła wszystkich właśnie pandemia. Z drugiej strony nie wiadomo, ile by zajęło 

dokształcanie się w tej dziedzinie w tempie, którym postępowało ono dotychczas. To 

przyspieszenie było bardzo potrzebne, żeby nauczyciele pochodzący z pokolenia X albo 

nazywani „cyfrowymi imigrantami” „dogonili” w sposobach reagowania na rzeczywistość 

pokolenie uczących się pochodzących z kolei z pokolenia Y i Z albo następnych, nazywanych 

„cyfrowymi tubylcami”. Ważne jest to, że wirtualna rzeczywistość i przestrzeń internetowa 
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przestała być „ziemią obcą” dla uczących, a zaczęła stawać się przestrzenią wspólną dla 

przedstawicieli wszystkich pokoleń zaangażowanych w proces edukacji współcześnie. Osoby 

należące do pokolenia „Baby Boomers” dostrzegły użyteczność mediów, przekroczyły 

pierwszą fazę – czyli dystans, który oddzielał ich od nowych technologii i przeszły do drugiej 

fazy – chętne korzystanie z nowych technologii, a nawet bycie ambasadorami nowych 

technologii. 

Odwołując się do Marka Prenskiego i jego podziału pokoleniowego na „cyfrowych 

tubylców” i „cyfrowych imigrantów”, można stwierdzić, że „cyfrowi imigranci”, czyli osoby 

urodzone po 1990 roku już zdobyły „cyfrowe obywatelstwo” i mogą uważać się za „cyfrowych 

tubylców” ze względu na czas i intensywność, jakie przeżyli w „cyfrowym świecie”. W ten 

sposób wszystkie osoby biorące udział w procesie nauczania, zarówno nauczyciele, jak i 

uczniowie, stały się sobie bliższe pod względem sposobów i metod uczenia się, przekazywania 

i odbierania informacji, co przekłada się na sposoby postrzegania świata, a co za tym idzie, 

dróg rozwoju edukacji, zdobywania i wykorzystania zdobytej wiedzy. 

Ważną rzeczą, o której warto pamiętać jest nieustanne dokształcanie się. Być może to 

stwierdzenie wyda się banalne, ale jakże słuszne – świat wciąż się rozwija, a możliwości 

czerpania z mądrych i atrakcyjnych źródeł jest wiele. Ten kierunek pozwoli (bez względu na 

różnice pokoleniowe) być nieustannie na bieżąco, czyniąc w ten sposób nauczanie języka nie 

tylko skutecznym, lecz także znacznie bardziej przyswajalnym. Jednym z kolejnych etapów 

rozwoju w dziedzinie nauczania języka polskiego jako obcego jest powstanie strony, która by 

zawierała unikatowe materiały dla dzieci, młodzieży, dorosłych chcących uczyć się języka 

polskiego. Projekt byłby finansowany i wspierany przez Rząd Polski na podobnych zasadach, 

jak w przypadku nauki języka angielskiego (British Counsil). 

 Wyniki ankiet uczących się pokazały bardzo pozytywną dynamikę: w ankiecie 

poprzedzającej szkolenie 31% ankietowanych przyznało, że nie korzysta z żadnych aplikacji 

mobilnych, a w ankiecie „poszkoleniowej” pojawiło się tylko 5% odpowiedzi ankietowanych, 

którzy nie planują korzystać z tego rodzaju aplikacji, choć dają sobie sprawę z ich istnienia i w 

razie zmiany swojego zdania będą wiedzieli, gdzie szukać pomocy. Z drugiej ankiety także 

wynika, że 96% badanych zaczęło korzystać, lub próbowało, z aplikacji mobilnych 

(zainstalowali i raz zagrali), a zatem mają świadomość, że takie aplikacje istnieją. Takie wyniki 

świadczą o tym, że badani są otwarci na nowe narzędzia i sposoby nimi operowania.  

 Niniejsza praca miała na celu nie tylko przybliżenie współczesnych technologii 

wykorzystywanych w dziedzinie nauczania języka polskiego jako obcego, lecz także 

przeanalizowanie postawy lektorów i uczących się wobec takich narzędzi. Opisowi zostały 
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poddane aplikacje mobilne i strony internetowe dostępne w przestrzeni wirtualnej (warto wziąć 

pod uwagę fakt, że przestrzeń internetowa jest obecnie najszybciej zmieniającą się materią, 

dlatego w bardzo krótkim czasie mogą powstać nowe narzędzia, a istniejące zaniknąć). 

Wyciągnięte z analiz wnioski mają, oczywiście, charakter pilotażowy i wymagają dalszych 

analiz badawczych.  
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Streszczenie  

 W niniejszej rozprawie został przedstawiony aktualny stan badań na temat 

wykorzystania współczesnych technologii i mediów w edukacji, a w szczególności w 

nauczaniu języka polskiego jako obcego. 

 W pierwszym rodziale uwaga została skoncentrowana na sposobie korzystania z 

mediów przez poszczególne pokolenia. Zawarte w tym ustępie rozważania oscylowały również 

wokół środowiska medialnego, wyzwań stojących przed współczesną edukacją oraz nauczania 

języka polskiego jako obcego w obliczu nowych mediów. W drugim rozdziale zostały 

przedstawione narzędzia przeznaczone do nauczania online, a także opisane sposoby ich 

wykorzystania na zajęciach z języka polskiego jako obcego. Opisane tu narzędzia zostały 

pogrupowane w następujący sposób: aplikacje mobilne do nauki języków obcych, wśród 
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których można wybrać język polski, strony internetowe przeznaczone do nauki języka 

polskiego, strony do tworzenia wypracowań, strony i aplikacje do tworzenia quizów i testów, 

aplikacje mobilne do komunikowania się w języku, którego się uczy, aplikacje mobilne i strony 

internetowe o kulturze (w tym o polskiej kulturze), strony internetowe do tworzenia prezentacji 

multimedialnych, tablice multimedialne i serwis YouTube, a w szczególności kanały 

polskojęzyczne, które mogą być wykorzystane na zajęciach.  

Trzeci rozdział został poświęcony przeprowadzonym ankietom. Podzielono go na trzy 

ustępy, które dotyczyły osób uczących się języka polskiego, osób uczących się uczyć języka 

polskiego albo doskonalących swoje kompetencje w dziedzinie nauczania języka polskiego 

jako obcego i osób zawodowo od dłuższego czasu uczących języka polskiego na polskiej 

uczelni wyższej. Każdy podrozdział składał się z ankiety przeprowadzonej przed prezentacją 

narzędzi online, po prezentacji narzędzi online, a dwa ostatnie podrozdziały jeszcze dodatkowo 

omówiły wyniki ankiet przeprowadzonych po nauczaniu zdalnym spowodowanym pandemią.  

 Praca miała na celu nie tylko przybliżenie współczesnych technologii 

wykorzystywanych w dziedzinie nauczania języka polskiego jako obcego, lecz także 

przeanalizowanie postawy lektorów i uczących się wobec takich narzędzi. 

 

Ankieta studencka nr 1 przeprowadzona przed szkoleniem w latach 2018-2019, 

2019-2020 

1. Czy korzysta Pan/Pani z aplikacji mobilnych, wspomagających naukę języka polskiego? 

Jeżeli tak, to z jakich i dlaczego? 

2. Jak często Pan/Pani korzysta z aplikacji mobilnych do nauki języka polskiego 

3. Jak Pan się dowiedział/Pani się dowiedziała o aplikacjach mobilnych do nauki języka 

polskiego? 

4. Czy na zajęciach grupowych z języka polskiego korzysta Pan/Pani z aplikacji mobilnych 

przeznaczonych do nauki języka polskiego 

5. Czy chciałby Pan/chciałaby Pani korzystać z aplikacji mobilnych przeznaczonych do nauki 

języka polskiego na zajęciach grupowych? 

6. Czy według Pani/Pana aplikacje mobilne są korzystnym narzędziem w nauce języka 

polskiego, czy wręcz przeciwnie – przeszkadzają w nauce? Dlaczego? 

Ankieta studencka nr 2 przeprowadzona po szkoleniu w latach 2018-2019, 2019-

2020 
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1. Czy zacząłeś/zaczęłaś korzystać z aplikacji mobilnych/programów komputerowych po 

zajęciach w sali komputerowej? 

2. Jeżeli tak, to z jakich aplikacji mobilnych/programów komputerowych 

korzystałaś/korzystałeś? 

3. Jakie sprawności (leksyka, gramatyka, słuchanie, czytanie) ćwiczyłaś/ćwiczyłeś?  

4. Która z aplikacji podobała Ci się najbardziej? 

5. Jeżeli nie korzystałeś z aplikacji mobilnych, to dlaczego? 

 

Ankieta nr 1 dla pracowników Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu 

Śląskiego - wstępna 

1. Czy korzysta Pan/Pani z aplikacji mobilnych (np. Google Maps, Skype) w życiu 

codziennym? 

2. Proszę wymienić 5 najczęściej używanych przez Pana/Pani aplikacji mobilnych. 

3. Czy korzysta Pan/Pani z aplikacji mobilnych/stron internetowych wspomagających naukę 

języków obcych (w celach prywatnych, nie zawodowych)? 

4. Jeżeli tak, proszę wymienić nazwy aplikacji/stron internetowych wspomagających naukę 

języków obcych, z których Pan/Pani korzysta? 

5. Czy korzysta Pan/Pani z aplikacji mobilnych/stron internetowych wspomagających pracę 

zawodową? Jeżeli tak, to z jakich? 

6. Czy korzysta Pan/Pani z aplikacji mobilnych/stron internetowych wspomagających naukę 

języka polskiego na zajęciach przez Pana/Panią przeprowadzonych? 

7. Jeżeli tak, to z jakich aplikacji mobilnych/stron internetowych Pan/Pani korzysta? Skąd 

Pan/Pani dowiedział/a się o wymienionych aplikacjach/stronach? 

8. Jak Pan/Pani spostrzega wykorzystanie aplikacji mobilnych/stron internetowych na zajęciach 

z jpjo? Dlaczego Pan/Pani tak uważa? 

9. Czy Pan/Pani zachęca studentów/uczących się do korzystania z aplikacji mobilnych/stron 

internetowych, wspomagających naukę języka polskiego jako obcego, poza zajęciami 

grupowymi? 

10. Jeżeli Pan/Pani nie korzysta z aplikacji mobilnych/stron internetowych, wspomagających 

naukę języka polskiego na zajęciach z jpjo, jakie są do tego przyczyny? 

 

Ankieta nr 2 pracowników Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu 

Śląskiego przeprowadzona po dwóch semestrach pracy zdalnej  
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1. Czy Pana/Pani korzystanie ze stron internetowych, aplikacji mobilnych zostało poprzedzone 

szkoleniem? 

2. Czy nastąpiło to przed rozpoczęciem obowiązkowej nauki zdalnej? 

3. Czy korzystał Pan/korzystała Pani ze szkolenia przed użyciem narzędzi do zdalnego 

nauczania już w okresie przeniesienia nauczania do przestaeni wirtualnej? 

4. Jeżeli tak, to z jakich narzędzi zaczął Pan/zaczęła Pani korzystać po szkoleniu? 

5. Jak ocenia Pan/Pani przydatność szkolenia? Czy wiedza zdobyta na szkoleniu okazała się 

pomocna przy rozpoczęciu (prowadzeniu) nauki zdalnej? Jeżeli tak, to w jaki sposób? 

6. Z jakich narzędzi zaczął Pan/zaczęła Pani korzystać bez szkoleń (metodą własnych prób i 

błędów bądź dzięki podpowiedzi znajomych)? 

7. Z jakich stron internetowych, aplikacji mobilnych i dla jakich celów (form pracy) korzystał 

Pan/korzystała Pani już przed rozpoczęciem nauki zdalnej? 

8. Z jakich stron internetowych, aplikacji mobilnych i dla jakich celów (form pracy) zaczął Pan/ 

zaczęła Pani korzystać od momentu rozpoczęcia nauki zdalnej (oprócz Zoom i Microsoft 

Teams)? 

9. Skąd Pan/Pani dowiaduje się o ciekawych, przydatnych i uatrakcyjniających pracę stronach 

internetowych/aplikacjach mobilnych wspomagających naukę języka polskiego? 

10. Gdzie Pan/Pani szuka odpowiedzi na pojawiające się pytania, związane z wykorzystaniem 

stron internetowych, aplikacji mobilnych na zajęciach? Jak szuka Pan/Pani pomocy w 

rozwiązywaniu problemów i w dowiadywaniu się o kolejnych funkcjach programu/platformy/ 

aplikacji? 

11. Czy są aplikacje, które (szczególnie) Pan/Pani poleca swoim studentom? Jeżeli tak, to jakie? 

12. Czy sa są aplikacje, z którymi najlepiej się Panu/Pani współpracuje ze studentami? Jeżeli 

tak, to jakie? 

13. Czy Pan/Pani, ucząc zdalnie już drugi semestr, mógłby/mogłaby podzielić się własnymi 

sukcesami w wykorzystaniu stron internetowych i aplikacji mobilnych na zajęciach, w 

przygotowaniu się do zajęć itd. (np. tworzę Kahoot! raz na miesiąc, studenci co tydzień 

dokładają swoje zadania do Padleta… itp.) 

14. Z jakimi problemami/trudnościami spotyka się Pan/Pani, korzystając ze stron 

internetowych, aplikacji mobilnych, wspomagających naukę języka polskiego jako obcego? 

15. Czy Pana/Pani opinia co do wykorzystania stron internetowych i aplikacji mobilnych na 

zajęciach się zmieniła od czasu rozpoczęcia powszechnej nauki zdalnej? Jak Pan/Pani teraz 

postrzega narzędzia internetowe? 
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Ankieta  lektorska nr 1 przeprowadzona przed szkoleniem w latach 2017, 2018, 

2019 

1. Czy korzysta Pan/Pani z aplikacji mobilnych (np. Google Maps, Skype) w życiu 

codziennym? Proszę wymienić 5 najczęściej używanych przez Pana/Pani aplikacji mobilnych. 

2. Czy korzysta Pan/Pani z aplikacji mobilnych/stron internetowych wspomagających naukę 

języków obcych (w celach prywatnych, nie zawodowych)? 

3. Jeżeli tak, proszę wymienić nazwy aplikacji/stron internetowych wspomagających naukę 

języków obcych, z których Pan/Pani korzysta? 

4. Czy korzysta Pan/Pani z aplikacji mobilnych/stron internetowych wspomagających pracę 

zawodową? Jeżeli tak, to z jakich? 

5. Czy korzysta Pan/Pani z aplikacji mobilnych/stron internetowych wspomagających naukę 

języka polskiego na zajęciach przez Pana/Panią przeprowadzonych? 

6. Jeżeli tak, to z jakich aplikacji mobilnych/stron internetowych Pan/Pani korzysta? Skąd 

Pan/Pani dowiedział/a się o wymienionych aplikacjach/stronach? 

7. Jak Pan/Pani spostrzega wykorzystanie aplikacji mobilnych/stron internetowych na zajęciach 

z jpjo? Dlaczego Pan/Pani tak uważa? 

8. Czy Pan/Pani zachęca studentów/uczących się do korzystania z aplikacji mobilnych/stron 

internetowych, wspomagających naukę języka polskiego jako obcego, poza zajęciami 

grupowymi? 

9. Jeżeli Pan/Pani nie korzysta z aplikacji mobilnych/stron internetowych, wspomagających 

naukę języka polskiego na zajęciach z jpjo, jakie są do tego przyczyny? 

Ankieta  lektorska nr 2 przeprowadzona po szkoleniu w latach 2017, 2018, 2019 

1. Czy informacje o aplikacjach i stronach internetowych były dla Pana/Pani nowe? 

2. Jeżeli nie, to jakie ze stron i aplikacji były już Panu/Pani znane? 

3. Czy jakaś z aplikacji/stron internetowych szczególnie Pana/Panią zainteresowała? 

4. Czy skorzystał/a Pan/Pani (po szkoleniu) z którejś z przedstawionych aplikacji/strony 

internetowej na prowadzonych przez siebie zajęciach? 

5. Czy zaczęł Pan/zaczęła Pani korzystać z aplikacji mobilnych/ programów komputerowych 

po zajęciach w sali komputerowej? 

6. Czy planuje Pan/Pani skorzystać z aplikacji/strony internetowej na zajęciach 

prowadzonych w przyszłości? 
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7. Z jakich aplikacji/stron internetowych zamierza Pan/Pani korzystać i jakie tematy, 

umiejętności byłyby przy tym doskonalone? 

8. Czy według Pani aplikacje mobilne/strony internetowe są korzystnym narzędziem w nauce 

języka polskiego czy wręcz przeciwnie – przeszkadzają w nauce? Dlaczego? 

 

Ankieta lektorska nr 3 przeprowadzona po pierwszym semestrze zdalnego 

nauczania w sierpniu 2020 roku 

1. Czy korzysta Pan/Pani z aplikacji mobilnych (np. Google Maps, Skype) w życiu 

codziennym? Proszę wymienić 5 najczęściej używanych przez Pana/Pani aplikacji mobilnych. 

2. Czy korzysta Pan/Pani z aplikacji mobilnych/stron internetowych wspomagających naukę 

języków obcych (w celach prywatnych, nie zawodowych)? 

3. Jeżeli tak, proszę wymienić nazwy aplikacji/stron internetowych wspomagających naukę 

języków obcych, z których Pan/Pani korzysta? 

4. Czy korzysta Pan/Pani z aplikacji mobilnych/stron internetowych wspomagających pracę 

zawodową? Jeżeli tak, to z jakich? 

5. Czy korzysta Pan/Pani z aplikacji mobilnych/stron internetowych wspomagających naukę 

języka polskiego na zajęciach przez Pana/Panią przeprowadzonych? 

6. Jeżeli tak, to z jakich aplikacji mobilnych/stron internetowych Pan/Pani korzysta? Skąd 

Pan/Pani dowiedział/a się o wymienionych aplikacjach/stronach? 

7. Jak Pan/Pani spostrzega wykorzystanie aplikacji mobilnych/stron internetowych na zajęciach 

z jpjo? Dlaczego Pan/Pani tak uważa? 

8. Czy Pan/Pani zachęca studentów/uczących się do korzystania z aplikacji mobilnych/stron 

internetowych, wspomagających naukę języka polskiego jako obcego, poza zajęciami 

grupowymi? 

9. Jeżeli Pan/Pani nie korzysta z aplikacji mobilnych/stron internetowych, wspomagających 

naukę języka polskiego na zajęciach z jpjo, jakie są do tego przyczyny? 

10. Z jakich narzędzi zaczęła Pani/Pan korzystać w czasie kwarantanny i zdalnej edukacji? 

11. Czy zmieniła się Pana Pani opinia o internetowych narzędziach w nauczaniu jpjo? 

 

 

Ankieta lektorska nr 4 przeprowadzona po dwóch semestrach nauczania zdalnego 

w semestrze zimowym roku akademickiego 2020–2021 
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1. Czy Pana/Pani korzystanie ze stron internetowych, aplikacji mobilnych zostało poprzedzone 

szkoleniem? 

2. Czy nastąpiło to przed rozpoczęciem obowiązkowej nauki zdalnej? 

3. Czy korzystał Pan/korzystała Pani ze szkolenia przed użyciem narzędzi do zdalnego 

nauczania już w okresie przeniesienia nauczania do przestaeni wirtualnej? 

4. Jeżeli tak, to z jakich narzędzi zaczął Pan/zaczęła Pani korzystać po szkoleniu? 

5. Jak ocenia Pan/Pani przydatność szkolenia? Czy wiedza zdobyta na szkoleniu okazała się 

pomocna przy rozpoczęciu (prowadzeniu) nauki zdalnej? Jeżeli tak, to w jaki sposób? 

6. Z jakich narzędzi zaczął Pan/zaczęła Pani korzystać bez szkoleń (metodą własnych prób i 

błędów bądź dzięki podpowiedzi znajomych)? 

7. Z jakich stron internetowych, aplikacji mobilnych i dla jakich celów (form pracy) korzystał 

Pan / korzystała Pani już przed rozpoczęciem nauki zdalnej? 

8. Z jakich stron internetowych, aplikacji mobilnych i dla jakich celów (form pracy) zaczął Pan/ 

zaczęła Pani korzystać od momentu rozpoczęcia nauki zdalnej (oprócz Zoom i Microsoft 

Teams)? 

9. Skąd Pan/Pani dowiaduje się o ciekawych, przydatnych i uatrakcyjniających pracę stronach 

internetowych/aplikacjach mobilnych wspomagających naukę języka polskiego? 

10. Gdzie Pan/Pani szuka odpowiedzi na pojawiające się pytania, związane z wykorzystaniem 

stron internetowych, aplikacji mobilnych na zajęciach? Jak szuka Pan/Pani pomocy w 

rozwiązywaniu problemów i w dowiadywaniu się o kolejnych funkcjach programu/platformy/ 

aplikacji? 

11. Czy są aplikacje, które (szczególnie) Pan/Pani poleca swoim studentom? Jeżeli tak, to jakie? 

12. Czy sa są aplikacje, z którymi najlepiej się Panu/Pani współpracuje ze studentami? Jeżeli 

tak, to jakie? 

13. Czy Pan/Pani, ucząc zdalnie już drugi semestr, mógłby/mogłaby podzielić się własnymi 

sukcesami w wykorzystaniu stron internetowych i aplikacji mobilnych na zajęciach, w 

przygotowaniu się do zajęć itd. (np. tworzę Kahoot! raz na miesiąc, studenci co tydzień 

dokładają swoje zadania do Padleta… itp.) 

14. Z jakimi problemami/trudnościami spotyka się Pan/Pani, korzystając ze stron 

internetowych, aplikacji mobilnych, wspomagających naukę języka polskiego jako obcego? 

15. Czy Pana/Pani opinia co do wykorzystania stron internetowych i aplikacji mobilnych na 

zajęciach się zmieniła od czasu rozpoczęcia powszechnej nauki zdalnej? Jak Pan/Pani teraz 

postrzega narzędzia internetowe? 
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