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LANGBLOG – NARZĘDZIE DO DOSKONALENIA I OCENIANIA PRODUKCJI USTNEJ. 

 

Tryb formalnej edukacji nie przewiduje wystarczającej ilości czasu na doskonalenie 

umiejętności mówienia. Ulotny charakter mowy utrudnia studentom otrzymywanie 

odpowiedniego   wsparcia ze strony nauczyciela podczas produkcji językowej, a w 

rezultacie samodzielne rozwijanie sprawności mówienia. Dodatkowo lęk przed 

wypowiadaniem się w języku obcym powoduje, że sprawność mówienia często stwarza 

uczącym się najwięcej trudności. Opanowanie gramatyki i leksyki oraz znajomość norm 

językowych i kulturowych nie gwarantują płynnego mówienia. Dochodzą do tego 

trudności związane z wymową i intonacją. Wszystko to sprawia, że potrzebne są 

rozwiązania umożliwiające samodzielną pracę nad sprawnością mówienia. Ważne jest 

również odpowiednie monitorowanie postępów studentów przez nauczyciela oraz 

przekazywanie wyczerpującej informacji zwrotnej. Powstałe w ramach projektu 

SpeakApps narzędzie jakim jest LangBlog wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i 

potrzebom uczących się i nauczycieli. Umożliwia uczącym się bezpośrednie nagrywanie 

swoich wypowiedzi w formacie audio lub wideo lub załączanie wcześniej nagranych 

materiałów (np. za pomocą telefonu komórkowego czy kamery). Daje także możliwość 

komentowania wypowiedzi kolegów i koleżanek, również w formie pisemnej. 

Nauczycielom pozwala na przygotowanie zadań z wykorzystaniem ilustracji, plików 

audio  

i wideo oraz dokumentów tekstowych. Co bardzo istotne, umożliwia odsłuchiwanie 

nagrań uczących się oraz przygotowanie wyczerpującej odpowiedzi zwrotnej. W 

związku z tym LangBlog może doskonale sprawdzić się podczas przygotowań do ustnej 

części Egzaminu Certyfikatowego, czego przykłady zostaną zaprezentowane podczas 

niniejszego wystąpienia. 

 

LANGBLOG – TOOL FOR PRACTICING AND EVALUATING ORAL PRODUCTION. 

 

Speaking is one of the hardest skills to put into practice when learning a foreign 

language. Formal second or foreign language acquisition settings do not provide enough 

room for everyone in the classroom to practice the language. Additionally, fear of 

speaking in a foreign language and lack of skills needed for correct accent and 



 

 

pronunciation can result in even more difficult and stressful experience. Acquiring basic 

grammar/vocabulary skills and gaining knowledge about culture is not enough for 

fluent speaking. That's why there is a need for creating software which helps in 

acquiring of oral skills in friendly environment. 

Audioblog is a tool where students can post recordings in two possible ways: 

 recording (video or audio) with no need for any additional software 
 uploading a pre-recorded message which enables users to use their favorite 

software wherever they are 
Teachers can create activities with a combination of media: images, embedded video, 

text, audio. They can also download all recordings in order to facilitate marking, 

annotating and other post-processing needed for learning processes. 

  

 

        

 


