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SPEAKAPPS – NOWE SPOSOBY KSZTAŁCENIA UMIEJĘTNOŚCI USTNEJ INTERAKCJI 

W pierwszej części wystąpienia przedstawione zostaną wyniki międzynarodowej 

ankiety dotyczącej nastawienia studentów do nauki języków obcych przez Internet, ich 

potrzebach oraz metodach nauki w tym zakresie. Ankieta została przygotowana na 

potrzeby projektu „SpeakApps: Production and Interaction in a Foreign Language 

through Online ICT Tools” finansowanego ze środków programu „Uczenie się przez całe 

życie”. Celem projektu jest stworzenie nowoczesnych narzędzi umożliwiających 

nauczanie i rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w zakresie mówienia. Obecnie 

dostępne są trzy aplikacje: wideoczat, Tandem Tool oraz LangBlog, które mogą być 

wykorzystywane zarówno jako element wspomagający w tradycyjnym nauczaniu oraz 

jako główne  narzędzia doskonalące umiejętności interakcji i produkcji ustnej w języku 

obcym. Prezentacja możliwości zastosowania wideoczatu oraz TandemTool w nauczaniu 

cudzoziemców polszczyzny stanowi drugą część prezentacji. 

 

SPEAKAPPS – NEW WAYS OF TEACHING ORAL INTERACTION IN A FOREIGN 

LANGUAGE 

 

In the first part I would like to present the results of  the international survey 

concerning on students’ needs and attitude to learning foreign languages through an 

online tools. Research were conducted on the large group of students of six languages: 

Polish, Catalan, English, Dutch, Swedish and Irish. The research was a part of the 

SpeakApps project. “SpeakApps: Production and Interaction in a Foreign Language 

through Online ICT Tools” is funded by the European Commission within the Lifelong 

Learning Programme. The main purpose of the SpeakApps project is to provide ICT-

based services and pedagogies to practice oral competencies online: speaking 

production and interaction in the CEFR. The project seeks to offer a way for all foreign 

language learners and teachers to practice and evaluate speaking skills at a distance or 

beyond the physical classroom, because the activities and tools can be used both within 

face-to-face courses and as the main speaking activities for online courses. The main 

tools for oral interaction are videoconferencing tool with follow-up functionalities for 

teachers and a Tandem tool for oral interaction through the display of visual elements to 

guide the dialogue. The second part is presentation of these tools according to teaching 

Polish as a foreign language. 


