Switch on apps together – czyli angielski na wyciągnięcie ręki
Głównym założeniem innowacji „Switch on apps together – czyli angielski na
wyciągnięcie ręki” było zmotywowanie uczniów do nabywania i doskonalenia umiejętności
językowych „w inny sposób”, tj. przygotowanie i prezentacja zajęć przez uczniów
z wykorzystaniem szerokiej palety dostępnych aplikacji internetowych (Glogster, Prezi,
Kahoot czy QR code reader). Czy jest to możliwe, że przygotowane i przeprowadzone zajęcia
przez nastolatków zainteresują oraz zaangażują ich kolegów i koleżanki? Postawa uczniów
była optymistyczna. Innowacja nie byłaby możliwa, gdyby nie ich pomysły. To oni byli jej
inicjatorem i wykonawcą. Przecież to ich świat i zainteresowanie. Dlaczego nie połączyć
elementów języka angielskiego z zajęciami komputerowymi? Wszyscy zdajemy sobie sprawę
z faktu, że początek XXI wieku to dominacja nowoczesnej technologii. Może być ona
wykorzystywana zarówno w celach edukacyjnych, jak i rozrywkowych. Już w klasie VII,
podczas realizacji zajęć metodą projektu edukacyjnego, zaczęliśmy korzystać z oferty
dostępnych aplikacji, tj. QR-code-reader, PicCollage, platformy Quizlet, czy aplikacji
Kahoot! Zajęcia cieszyły się zainteresowaniem uczniów i dały początek innowacji, która
mimo, że była krótką innowacją, ale w dużym stopniu zaktywizowała uczniów. Cel został
w pełni osiągnięty. Uczniowie gromadząc informacje w celu przygotowania prezentacji
wykazali się kreatywnością i odpowiedzialnością za podjęte działania, nauczyli się selekcji
informacji, autoprezentacji, współpracy w grupie, podejmowania wspólnych decyzji,
nabywania dobrych praktyk organizacji pracy oraz słuchania siebie nawzajem. Był to również
dobry moment zaangażowania się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. W listopadzie uczniowie, Szymon Półkownik i Mateusz Gogol, przygotowali
plakat interaktywny w programie Glogster pt. 100 lat niepodległa – Polska i Wielka
Brytania – kto i co nas łączy? Była to wspaniała lekcja o polskich bohaterach walczących
„za naszą i waszą wolność”. Postacie takie jak Władysław Anders, żołnierze 2 Korpusu
Polskiego, Władysław Sikorski zapisali się pięknie nie tylko na kartach historii Polski, ale
również historii Wielkiej Brytanii. Po prezentacji uczniowie mogli sprawdzić nabytą wiedzę
rozwiązując quiz korzystając z aplikacji Kahoot oraz został zorganizowany quiz konkursowy
dla wybranych uczniów klas VII i VIII. W styczniu 2019 r. odbyło się podsumowanie
innowacji. W zajęciach pt. „100 lat niepodległa – Polska i Stany Zjednoczone – kto i co
nas łączy?” wzięła udział pani Dyrektor Ewa Zawistowska. Prezentacja przygotowana
i przedstawiona przez Rozalię Postlep i Elizę Galicką w programie PREZI nawiązała do
elementów historii Polski i Stanów Zjednoczonych. Głównymi bohaterami zajęć byli

Kazimierz Pułaski, Tadeusz Kościuszko oraz Ignacy Jan Paderewski. O każdym z nich
można by było przygotować oddzielną prelekcję, ale kilka słów o Ignacym Janie
Paderewskim. Był on nie tylko muzykiem, ale również był zaangażowany w działalność
polityczną. Od 1919 roku pełnił funkcje premiera i ministra spraw zagranicznych Polski.
Wcześniej, poprzez znajomość z Edwardem Housem, który był osobistym doradcą prezydenta
Woodrowa Wilsona, zainspirował przywódcę Stanów Zjednoczonych, by ten uzależnił
podpisanie przez USA Traktatu Wersalskiego od ultimatum, na mocy którego utworzono
niepodległe państwo polskie z dostępem do morza. Ich ogromny wkład w długą, ale
zwycięską drogę do niepodległej Polski 1918 roku był nieoceniony. Zajęcia podsumowano
quizem z użyciem aplikacji Kahoot!
Formułując końcowe wnioski stwierdziliśmy, że innowacja Switch on apps together –
czyli angielski na wyciągnięcie ręki była nie tylko elementem przygotowującym do egzaminu
ósmoklasisty, bodźcem do kształtowania naszych osobowości oraz rozwoju umiejętności
językowych na kolejne lata edukacji językowej, ale przede wszystkim wspaniałą lekcją
historii i koleżeństwa.
Dziękujemy Pani Dyrektor SP w Choroszczy, Ewie Zawistowskiej, za wsparcie nas
w realizacji innowacji Switch on apps together – czyli angielski na wyciągnięcie ręki.
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