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(R)ewolucja

studnia wyrocznia



(R)ewolucja



Ocean możliwości = internet
→ Seriale
→ Youtube
→ Wiadomości pisane oraz telewizyjne
→ Kursy poszerzające wiedzę (MOOC)
→ TED Talks

Materiały zdydaktyzowane:
→ Materiały do samodzielnej nauki języka
→ Aplikacje do nauki języka





Profil naszego uczenia dzisiaj

pracuje lub uczy 
się

żyje w świecie 
wirtualnym

potrzebuje 
rozrywki



Profil językowy ucznia na A1-B1

➔ przytłoczony nadmiarem nowych 
informacji

➔ zdeterminowany

➔ skonfundowany



A1-B1 

wyrocznia przewodnik animator 





Animator



Profil językowy ucznia na B2-C2

→ zaawansowany

→ doświadczony

→ samodzielny
→ nie widzi postępów



B2-C2

trener moderator partner





3 w 1 = Trener + Moderator + Partner

• aktualne i ważne tematy - http://bit.ly/AT_Selfie

• odniesienie do własnych doświadczeń - http://bit.

ly/AT_Kulturelle_Unterschiede

• autentyczność komunikacji - aukcja

http://bit.ly/AT_Money

• język jest środkiem a nie celem - http://bitly.com/AT_5_techniques

                 lekcja języka obcego = wiedza + horyzonty + opinie

Materiały 
autentyczne





Środowisko



Czy zdarza Ci się kupować za dużo jedzenia?

TAK

Dlaczego?

NIE



Co robisz z jedzeniem, które Ci zostaje?

● wyrzucam

● karmię zwierzaka

● jem następnego dnia

● zamrażam

● oddaję innym

(Ankieta Polleverywhere)



Ile procent jedzenie trafia do kosza na śmieci?

(Ankieta Polleverywhere)



Jak możemy temu zapobiec?





ZAPTION.COM/JOIN



ZAPTION.COM/JOIN



http://zapt.io/tz8v9cky



Jadłodzielnia w Warszawie

https://www.facebook.
com/events/572213452946934/

Czy przyłączysz się do tej akcji? 
Dlaczego? / Dlaczego nie?



Dokąd zabierasz swojego ucznia?



➔ materiały autentyczne - autentyczny język

➔ technologie

➔ edutainment - gry i zabawy
lekcja dziś





Rachunek sumienia
• Czy uczniowie wyszli z mojej lekcji z uśmiechem na twarzy?

• Czy dobrze się bawili?

• Czy lekcja spełniła ich oczekiwania?

• Czy temat ich poruszył? Czy był dla nich ważny?

• Czy mówili o swoich doświadczeniach?

• Czy dowiedzieli się czegoś o świecie?

• Czy tę lekcję dałoby się przeprowadzić jeszcze lepiej? Jeśli tak, to 

jak?



Dziękujemy za uwagę!
Zapraszamy do kontaktu:

e-mail: 

joanna.lucka@authentic-teaching.com

daria.domagala@authentic-teaching.com

www.authentic-teaching.com
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