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Sportowa Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Poznaniu 

 

mgr Monika Urbańska-Wojtacha 

Innowacja Pedagogiczna 

„Podcasty w nauczaniu języka angielskiego w klasach 7-8 szkoły podstawowej.”  

 

Wstęp: W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest odpowiednie motywowanie uczniów do nauki języków 

obcych. Uczniowie często nie chcą poświęcać dużo czasu na przyswajanie wiedzy i nudzą ich standardowe 

zadania. Dodatkowo, w szkole sportowej przeznaczają swój czas na naukę w szkole, jak również regularnie 

odbywane treningi  

Podcast można określić jako rodzaj internetowej publikacji audio. Jest to więc forma audycji opublikowanej 

w Internecie, w której dana osoba opowiada o czymś konkretnym lub też kilku rozmówców dyskutuje na 

określony temat. Podcasty stanowią znakomity sposób na polepszenie umiejętności aktywnego słuchania oraz 

rozumienia ze słuchu. Ze względu na swoje źródło, dają szansę na obcowanie z autentycznym językiem jakim 

posługują się anglojęzyczni rozmówcy; pozwalają na zwrócenie szczególnej uwagi na akcent, wymowę i 

tempo wypowiedzi osób, których głosy słyszymy. Stanowią dla uczniów ponadto doskonały sposób na 

samodzielną naukę języka obcego zgodnie z własnymi zainteresowaniami, poprzez słuchanie i dobór głównie 

tych treści, których chcemy (a nie musimy) słuchać. 

 

 Idea innowacji:  

Innowacja „Podcasty w nauczaniu języka angielskiego w klasach 7-8 szkoły podstawowej” powstała przede 

wszystkim w celu umożliwienia uczniom stałego i częstego kontaktu z autentycznym językiem angielskim, 
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aby w sposób wykorzystujący technologię informatyczną pracować z uczniami na lekcji i aby mogli oni 

wykonywać niestandardowe i zgodne ze swoimi zainteresowaniami zadania w domu. Dzięki dostępowi do 

Internetu podcastów uczniowie mogą słuchać w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, za pośrednictwem 

komputera, tabletu bądź smartfona. 

 

I INFORMACJE WSTĘPNE 

Rodzaj innowacji: organizacyjno – metodyczna 

Czas trwania innowacji: 01.09.2022r – 31.05.2023r.  

Zakres innowacji: Innowacja obejmuje treści zawarte w podstawie  programowej kształcenia ogólnego w 

zakresie języka obcego nowożytnego dla szkoły podstawowej II etapu edukacyjnego klas IV-VIII i dotyczyć 

będzie: rozumienia wypowiedzi, tworzenia wypowiedzi, znajomości środków i funkcji  językowych, 

przetwarzania wypowiedzi i ich redagowania. 

II OPIS PROJEKTU 

Problematyka, opis zasad i sposób realizacji: 

Uczniowie będą korzystać z podcastów by: 

● kształcić umiejętności słuchowe 

● wzbogacić czynny i bierny zasób słownictwa 

● interpretować materiały o charakterze autentycznym 

● ćwiczyć wymowę oraz pisownię słów poznanych na lekcji 

● rozwijać umiejętność koncentracji 

● budować relacje w grupie rówieśniczej  

● czerpać inspirację do stworzenia własnych podcastów 

Cel innowacji: 

1. Cel główny: 

● przezwyciężenie blokady w posługiwaniu się językiem obcym i motywowanie uczniów do 

porozumiewania się w języku angielskim, a także stworzenie okazji do kontaktu z żywym 

językiem w oparciu o autentyczne materiały językowe 

 

2. Cele szczegółowe: 

● poprawa umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz umiejętność reagowania w konkretnej 

sytuacji zadaniowej 
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● poszerzenie biernego i czynnego zasobu słownictwa poprzez różnorodne formy obcowania z 

językiem obcym 

● używanie technologii informacyjnej do uczenia się języka 

● doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i w zespole 

● rozbudzanie przedmiotowych zainteresowań uczniów 

 

Metody, formy i środki realizacji: 

Innowacja będzie przeprowadzana podczas prowadzonych zajęć edukacyjnych z języka angielskiego w 

klasach 7a oraz 8c i 8e SP. W czasie realizacji innowacji stosowane będą metody aktywizujące, 

wykorzystujące potencjał ucznia. Uczniowie będą pracować indywidualnie i zespołowo. Środkiem do 

realizacji zadania będą podcasty wraz z materiałami uzupełniającymi. 

  

Przewidywane efekty: 

● umocnienie wiary w swoje możliwości językowe 

● wzrost zaangażowania w proces uczenia się oraz jego efektów 

● wzmocnienie motywacji do pracy poprzez korzystanie z nowych zdobyczy technologii informatycznej 

● utrwalenie materiału leksykalnego i gramatycznego w ciekawy sposób 

Ewaluacja innowacji: 

Ewaluacja innowacji będzie realizowana pod koniec roku szkolnego. Na bieżąco prowadzona będzie 

obserwacja pracy i postępów uczniów zarówno podczas zajęć, jak i konkursów oraz zbierane będą informacje 

o efektach edukacyjnych na podstawie rozmów z uczniami oraz ankiet. Wyniki ewaluacji zostaną wzięte pod 

uwagę przy planowaniu pracy w kolejnym roku szkolnym.  
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