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Jan Mobilny się uczy
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Wprowadzenie 
Czego się nauczymy:

• jak można wykorzystać smartfona do nauki
• jak działają aplikacje do uczenia się języków 
• jak wykorzystać YouTube’a do nauki 
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Kontrakt: 

1. Szanujemy się wzajemnie 

2. Nie przerywamy sobie nawzajem

3. Na bieżąco sygnalizujemy trudności 
i problemy 

4. Zachowujemy dyskrecję  
(to, co wydarza się na zajęciach, zostaje 
na zajęciach)

5. Nie wahamy się prosić o pomoc

6. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach
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Pierwsza godzina:
• wstęp teoretyczny (e-learning 

i aplikacje do nauki języków)
• zadanie 
• omówienie zadania 
• dyskusja
• wstęp teoretyczny (YouTube) 
   

Przerwa (15-20 minut)

Organizacja zajęć :

Druga godzina:
• zadanie
• omówienie zadania
• dyskusja
• zadania
• omówienie zadań
• dyskusja 
• podsumowanie



5/55

Lubicie się uczyć?

Czego się ostatnio nauczyliście?

Jaki jest wasz ulubiony 
sposób uczenia się?
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E-learning 
• uczenie się za pomocą internetu i technologii mobilnych
• umożliwia uczenie się na odległość
• pomaga w samokształceniu  



7/55

Aplikacje mobilne do nauki języków
• programy edukacyjne na smartfona
• darmowe, komercyjne lub mieszane (niektóre funkcjonalności 

dostępne są za darmo, ale za inne trzeba płacić)
• zazwyczaj mają przyjazną grafikę
• są proste w obsłudze
• przypomina raczej gry, niż klasyczne narzędzia do nauki
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Grywalizacja 
– zjawisko polegające na wprowadzanie elementu gier (głównie 
zabawy oraz systemów punktów i nagród) do sfer życia, 
w których nie były one obecne np. w pracy czy edukacji.
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Duolingo 
• pierwotnie portal e-learningowy
• darmowy projekt realizowany przez pasjonatów
• umożliwia uczenie się obcego języka za darmo
• po sukcesie portalu powstała aplikacja mobilna
• uczenie się oparte jest na grywalizacji
• użytkownicy rozwiązują quizy i zadania
• użytkownicy zdobywają punkty oraz wirtualną walutę (lingoty), 

którą mogą zamienić na dodatkowe funkcje w programie
• projekt z komponentem komercyjnym



10/55

Memrise
• pierwotnie portal e-learningowy do nauki języków obcych
• oparty przede wszystkim na systemie fiszek i mnemotechnik
• zawiera także materiały tworzone przez użytkowników
• po sukcesie portalu powstała aplikacja mobilna wykorzystująca 

grywalizację
• projekt z silnym komponentem komercyjnym
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Aplikacja Duolingo
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W sklepie Play znajdź aplikacje 
Duolingo. 

Wybierz opcję ZAINSTALUJ.

Poczekaj aż Twój smartfon  
pobierze aplikację. 

Otwórz Duolingo. 
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Wybierz opcję ZACZNIJ. 
Jeśli nie znasz żadnego języka 

obcego możesz wybrać do nauki 
tylko angielski. Jeśli klikniesz opcję 
WIĘCEJ, zobaczysz inne możliwości 

nauki języków, ale musisz znać 
przynajmniej podstawy angielskiego. 
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Po rozwinięciu listy 
możesz zobaczyć jak 
wiele języków można 
się uczyć z Duolingo. Po wybraniu języka (my wybraliśmy 

angielski) ustalamy cel, tzn. jak 
długo chcemy się uczyć dziennie. My 

wybraliśmy najbardziej optymalną 
opcję, czyli 10 minut.

Aplikacja zapyta Cię dlaczego 
uczysz się języka. Podaj prawdziwą 
odpowiedź, ćwiczenia będą wtedy 

lepiej dopasowane.
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Aplikacja zapyta Cię też czy 
zaczynasz naukę języka czy 

kontynuujesz. W drugim przypadku 
zaproponuje Ci test, aby ustalić 

Twój poziom. Skorzystaj z tej opcji – 
oszczędzisz czas i będziesz się uczyć 
nowych rzeczy, a nie powtarzać coś 

co już wiesz.

Możesz zacząć wykonywać 
ćwiczenia. Zadania są różnego typu.
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Aplikacja będzie Cię motywowała 
do działania. Za dobrze wykonane 

zadania i systematyczną nauką 
będziesz nagradzany punktami, które 

możesz zamienić na dodatkowe 
możliwości w aplikacji.
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Aplikacja w wersji podstawowej jest 
darmowa, a więc będą się w niej 
wyświetlały reklamy. Nie musisz 

w nie wchodzić, po prostu wybierz 
opcję NIE DZIĘKI.

Jeśli pomyślnie przeszedłeś 
pierwsze kroki w Duolingo aplikacja 

zaproponuje Ci założenie konta. 
Skorzystaj z tej możliwości, 

wówczas będą tam zapisywane 
Twoje wyniki i postępy w nauce.

Aplikacja zapyta o wiek, podaj ten 
zgodny z prawdą, to pomoże Ci 

otrzymywać lepiej dostosowane 
zadania. Logować możesz się 

również przez konto na Facebooku 
lub Google.
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Aplikacja zaproponuje Ci wersję 
płatną, która nie zawiera reklam 

i ma więcej funkcjonalności. Możesz 
skorzystać z tej opcji, ale wcale nie 

musisz, zawłaszcza na początkowym 
etapie nauki.

Gdy stworzysz swój profil i się 
zalogujesz, możesz wrócić do strony 

głównej i kontynuować naukę.

Tutaj masz przykład nagród, 
które otrzymujesz od aplikacji za 

systematyczną pracę i dobre wyniki. 
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Aplikacja Memrise
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Znajdź aplikację w sklepie Play. Otwórz zainstalowaną aplikację. 
Kliknij opcję WYBIERZ JĘZYK DO 

NAUKI.

Wybierz opcję ZAINSTALUJ
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Zadeklaruj jaki język znasz i jakiego 
chcesz się uczyć. My wskazaliśmy 

na znajomość języka polskiego 
i chęć uczenia się brytyjskiego 

angielskiego.

Aplikacja pozwoli Ci wybrać poziom, 
my wybraliśmy początkujący. 

Aby rozpocząć naukę, musisz się 
zarejestrować. Możesz to zrobić 

przy pomocy Facebooka, Gmaila lub 
poczty elektronicznej.
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Możesz zacząć naukę. Oto przykłady 
ćwiczeń z jakim się zetkniesz 

w aplikacji Memrise.
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W aplikacji będziesz zdobywać 
poziomy i nagrody.

Pamiętaj, że w darmowej wersji 
będą Ci się wyświetlały reklamy, nie 

musisz z nich korzystać.

Aplikacja będzie Ci podpowiadać 
różne rozwiązania.
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Oto kolejne przykłady ćwiczeń.

Możesz zobaczyć 
plan kursu 

i zagadnień, które są 
na poszczególnych 

poziomach.
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Zadanie 
Rozpocznij uczenie się języka w wybranej aplikacji.
Sprawdź co możesz otrzymać od aplikacji za wykonanie partii 
zadań.
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Dyskusja

  •  Pytania?  •  Uwagi?  •  Wątpliwości?  •  
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YouTube – jako narzędzie edukacyjne
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YouTube
• portal społecznościowy z filmami
• umożliwia oglądanie filmów oraz ich komentowanie i ocenianie
• umożliwia dodawanie własnych filmów i tworzenie swoich 

kanałów
• umożliwia transmisje wideo na żywo
• jest darmowy (ale istnieje wersja płatna, która pozwala na 

wyeliminowanie reklam)
• mogą tam publikować amatorzy i profesjonaliści
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Youtuber 
• twórca filmów przeznaczonych na portal społecznościowy 

YouTube
• youtuberką jest np. Arlena Witt, Kuba Klawiter
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Po cudzemu
• seria tematyczna filmów Arleny Witt o wymowie w języku 

angielskimi
• autorka na przykładach z filmów i seriali omawia jak należy 

poprawianie wymawiać słowa i wyrażania w języku angielskim
• autorka jest specjalistką –  ukończyła filologię angielską i uczy 

tego języka
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Khan Academy
• projekt pozarządowy
• powstał w Stanach Zjednoczonych
• cel: poszerzenie dostępu do edukacji
• wersja polska została stworzona przez grupę entuzjastów, którzy 

założyli organizację pozarządową, by umożliwić tłumaczenie na polski 
anglojęzycznych materiałów oraz tworzenie i dodawanie na kanale 
oryginalnych polskich produkcji

• wersja polska jest ograniczona do kilku dziedzin, z którymi są związani 
opiekunowie projektu

• wersja anglojęzyczna zawiera kilka tysięcy materiałów z różnych obszarów 
wiedzy

• projekt ma też kanały specjalistyczne np. poświęcone medycynie czy fizyce 
oraz wersje dla różnych krajów



32/55

Po cudzemu
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Wejdź do aplikacji YouTube, powinna 
być na ekranie smartfona z sytemem 

Android domyślnie. Znajdziesz ją 
najprawdopodobniej w pobliżu takich 
aplikacji jak Google Maps czy Gmail.

W wyszukiwarce na YouTube wpisz 
PO CUDZEMU.
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YouTube pokaże Ci kanał Arleny Witt – autorki 
serii oraz wiele filmów z serii Po cudzemu. 
Możesz kliknąć na imię i nazwisko Arleny 
Witt, wtedy trafisz na jej kanał i zobaczysz 

tam wszystkie filmy, które przygotowała dla 
swoich użytkowników. Możesz też kliknąć, na 
któryś z zaproponowanych filmów i po prostu 

go odtworzyć.
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W swoich filmach anglistka wyjaśnia 
jak wymawiać po angielsku różne 
słowa i frazy. Jeśli kanał Arleny Ci 
się spodoba, kliknij SUBSKRYBUJ, 

wtedy YouTube będzie Cię 
informował o pojawieniu się nowych 

filmów.

Wielu twórców na YouTubie utrzymuje 
się z reklam, które przerywają ich filmy. 
Dzięki temu możesz oglądać różne treści 
za darmo. Pamiętaj, nie musisz oglądać 

reklam w całości. Gdy tylko pojawi 
się przycisk POMIŃ REKLAMY, kliknij 

w niego. W ten sposób wrócisz do filmu.

Kolejny film z serii. Możesz je 
oglądać w kolejności lub wybierać 

tylko te, które Cię interesują.
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Khan Academy – krótkie wykłady 
z różnych dziedzin 
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Wpisz w wewnętrznej wyszukiwarce 
Khan Academy. Podobnie jak 

w poprzednim przypadku, wyświetli 
Ci się nazwa i ikona kanału, a także 
wiele filmów, które na niego trafiły.
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Tutaj są kadry z filmu dotyczącego arytmetyki.
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Na Khan Academy znajdziesz wiele zagadnień z różnych dziedzin.
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Znajdziesz tu zarówno bardzo 
podstawowe kwestie, jak 

i trudniejsze, na poziomie szkoły 
średniej, a także studiów.
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Dyskusja

  •  Pytania?  •  Uwagi?  •  Wątpliwości?  •  
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YouTube jako pomoc  
w domowych wyzwaniach 
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Jak naprawić cieknący 
kran z pomocą... 

YouTube’a?
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Wpisz w wyszukiwarkę hasło, które 
najlepiej oddaje problem, z którym 
aktualnie się zmagasz. W naszym 
przypadku to akurat cieknący kran.

YouTube natychmiast proponuje nam 
wiele filmów, z których możemy 

się dowiedzieć jak rozwiązać 
ten problem. Są to filmy przede 

wszystkim od majsterkowiczów, 
którzy prowadzą swoje kanały, ale 

czasami też od film i usługodawców.

Wybieramy pierwszy film. 
Autor krok po kroku wyjaśnia 
co powinniśmy zrobić i czego 

potrzebujemy, by wykonać naprawę.
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Na YouTube zawsze możemy 
obejrzeć materiał ponownie lub 

cofnąć go do wybranego momentu.

Zobaczmy jakie jest źródło 
wybranego przez nas filmu.
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To kanał Różne moje. Jak widać, autor publikuje głównie 
filmy dotyczące różnego typu napraw, 
ale nie tylko. Jest to kanał amatorski 

i niekomercyjny, ale jak widać jego treści 
mogą być bardzo przydatne.
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Zadanie
Znajdź na YouTubie prosty i klarowny 
film o montowaniu rolet okiennych.



48/55

Dyskusja

  •  Pytania?  •  Uwagi?  •  Wątpliwości?  •  Komentarze?  •  
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Nauka gotowania na YouTubie
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Na YouTubie znajdziemy też wiele 
przepisów i poradników dotyczących 

gotowania. My postanowiliśmy 
sprawdzić jak zrobić szakszukę. 

Wpisujemy to hasło od wyszukiwarki 
na YouTubie.

Portal proponuje nam wiele różnych 
filmów z przepisami na to danie. 
Jako pierwszy wyświetla się film 
z kanału popularnego dyskontu, 

który promuje kucharz Karol Okrasa.

Wybieramy pierwszy film.
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Kucharz opowiada o daniu, krok po 
kroku wyjaśnia jak je przygotować.

Film jest na kanale Kuchnia Lidla, 
który powstał po to, by promować 

dyskont spożywczy, ale też wspierać 
jego klientów w sztuce kulinarnej. 

Można tam znaleźć zarówno 
bardzo proste i tanie dania, jak 

też wyszukane i skomplikowane 
w przygotowaniu.
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Pod filmami możemy też przeczytać 
komentarze użytkowników, którzy 
odnoszą się do różnych kwestii, ale 

często też piszą na przykład o swoich 
doświadczeniach z gotowaniem 

prezentowanej potrawy. Warto tam 
zajrzeć, bo niektórzy użytkownicy 

mogą podrzucić jakieś cenne 
wskazówki.
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Zadanie 
Znajdź na YouTubie film poradnikowy, z którego dowiesz się jak 
sprytnie obrać i efektownie podać mango.

Uwaga! Film nie może mieć więcej niż 4 minuty!
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Podsumowanie

  •  Pytania?  •  Uwagi?  •  Wątpliwości?  •  Komentarze?  •  
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Dziękujemy
za uczestnictwo!


