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NOWE SPOSOBY KSZTAŁCENIA  
UMIEJĘTNOŚCI INTERAKCJI  

I PRODUKCJI USTNEJ  
 

    SpeakApps!  



3 



4 

Projekt SpeakApps jest finansowany ze środków 
Longlife Learning Programme 

• Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków) 

• Universitat Oberta de Catalunya (Barcelona) 

• Dublin City University (Irlandia) 

• University of Jyväskylä (Finlandia) 

• Rijksuniversiteit Groningen (Holandia)  
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Strona projektu 
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Etapy realizacji projektu: 

• określenie potrzeb studentów i nauczycieli 

• pilotaż narzędzi 

• etap planowania dydaktycznego 

• warsztaty dla nauczycieli 

• rozpowszechnianie wiedzy na temat powstałych 
narzędzi 
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Badania ankietowe: 

• określenie profilu studentów; 

• identyfikacja najczęstszych trudności występujących 
podczas komunikacji ustnej; 

• wskazanie potrzeb językowych studentów; 

• zbadanie nastawienia studentów do nauki języka przez 
Internet. 
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Sprawności uważane za najistotniejsze  
w nauce języka polskiego 
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Sprawności uważane za najtrudniejsze 
w nauce języka polskiego 
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Trudności w mówieniu 
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Trudności w słuchaniu 
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Nastawienie do nauki języka polskiego przez 
Internet: 

• 97% ankietowanych twierdzi, że Internet może być 
użytecznym narzędziem w nauce języka polskiego jako 
obcego; 

 

• 86% uważa, że urządzenia przenośne mogą pomóc w 
opanowaniu języka obcego. 
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Narzędzia dostępne w ramach projektu: 



14 

LangBlog 
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Tandem 
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Wideokonferencja 
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Możliwości wykorzystania narzędzi SpeakApps: 

• kursy prowadzone zdalnie 

• uzupełnienie kursów stacjonarnych 

• przygotowanie do egzaminu certyfikatowego  
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LANGblog – przykładowe zadanie 

• Lektura tekstu na 
temat atrakcji w 

Nowej Hucie 

Krótka  wypowiedź na temat 
tekstu i oczekiwań 

związanych z wycieczką. • Wycieczka po Nowej 
Hucie, zwiedzanie 

atrakcji 
wymienionych  

w tekście. 

Wyrażanie opinii na temat 
zobaczonych miejsc, weryfikacja opinii  

powstałych na podstawie tekstu. 
Wskazanie najciekawszych miejsc w 

Nowej Hucie . • Zapoznanie się z 
wypowiedziami 

kolegów  
i koleżanek z grupy. 

Krótki komentarz do dwóch 
wybranych opinii. 



19 

Wideokonferencja – przykład zadania 

Przedstawienie prezentacji 
swojego kraju przez jednego ze 

studentów. 

Aktywne słuchanie i notowanie 
oraz przygotowanie pytań 

przez pozostałych studentów. 

Pytania i odpowiedzi oraz 
dyskusja dotycząca 

zaprezentowanych informacji. 



20 

Tandem – przykład zadania 

Studenci 
negocjują  
i wspólnie 
wybierają 

najlepszą ich 
zdaniem ofertę. 

Student 1 – wybiera 
jedno z trzech ogłoszeń 

mieszkaniowych  
i prezentuje jego walory 

Studentowi 2 

Student 2 – wybiera 
jedno z trzech (innych 

niż u Studenta 1) 
ogłoszeń 

mieszkaniowych  
i prezentuje jego walory 

Studentowi 1 
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Dziękujemy za uwagę 
 
 
 
 

                                                          dr Adriana Prizel-Kania                                    
                                                     mgr Dominika Bucko 

  
 


