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HYBRID LEARNING – THE LANGUAGE LEARNING SOLUTION OF THE FUTURE? 

Apps for mobile phones, content and learning management systems as well as social 

networks are part of our daily private and working life. This leads to the question, how 

digital media and in particular the World Wide Web 2.0 can be used for meaningful 

learning. 

This speech wants to illustrate, how different digital tools can be brought together for 

meaningful hybrid language learning, how they are implemented into the daily work of 

the teachers and students. It is shown on practical examples  

- how students can learn in a playful way with applications for mobile phones. 

- how a learning management system can be integrated into the language 

classroom. 

- how it can enable language students to study at their choice of time and place 

without. missing the competent teacher’s help. 

- how language classes all over the world can be brought together and  

- how the teacher’s work can be enriched by large data banks for material sharing.  
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NAUCZANIE KOMPLEMETARNE  – PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI JĘZYKOWEJ?   

Aplikacje do telefonów komórkowych, systemy zarządzania treścią i nauczaniem oraz 

sieci społecznościowe stanowią nieodzowną część naszego życie prywatnego i 

zawodowego, co sprowadza nas do pytania w jaki sposób media cyfrowe, a szczególnie 

World Wide Web 2.0, mogą być wykorzystywane do skutecznej nauki. 

Prezentacja ma na celu przedstawienie tego w jaki sposób poszczególne narzędzia 

cyfrowe mogą być wykorzystywane do skutecznego nauczania komplementarnego oraz 

w jaki sposób są wykorzystywane w codziennej pracy nauczycieli i uczniów. Zostaną 

pokazane praktyczne przykłady tego: 

- w jaki sposób uczniowie mogą uczyć się poprzez zabawę za pomocą do telefonów 

komórkowych; 

- w jaki sposób system zarządzania nauczaniem może zostać wykorzystany w 

klasie językowej; 

- w jaki sposób można umożliwić uczniom naukę języków w dowolnym czasie i 

miejscu bez utraty kontaktu z kompetentnym nauczycielem; 

- w jaki sposób można przeprowadzać wspólne zajęcia językowe na całym świecie 

oraz  

- w jaki sposób można wzbogacić pracę nauczyciela za pomocą dużych banków 

danych, w których mogą dzielić się materiałami.  

 


