
Język angielski – pakiet edukacyjny

Prawo

Karta Nauczyciela – tekst ujednolicony
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060970674

Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  19  listopada  2004  r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042562572 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 
programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego  w  poszczególnych 
typach szkół
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000977 

Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  7  października  2009  r.  w  sprawie 
nadzoru pedagogicznego
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20091681324 

Rozporządzenie  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  8  kwietnia  2008  r. 
w  sprawie  warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  oraz 
przeprowadzania  sprawdzianów  i  egzaminów  w  publicznych  szkołach  i  placówkach 
artystycznych
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20080650400 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie 
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042602593 

Obwieszczenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  23  grudnia  1997  r.  w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980210094 

Zasoby internetu

Programy

Program nauczania języka angielskiego : kurs dla początkujących w klasach 1-2 szkoły 
podstawowej / Magdalena Kłębowska 
http://www.egis.com.pl/upload/File/program_poczatkujacy_SP_1-3.pdf

Program  „Unia  Europejska  na  lekcjach  języka  angielskiego”  dla  klas  licealnych 
o rozszerzonym programie języka angielskiego / Anna Głowacka
http://www.zsp1-inowr.internetdsl.pl/unia_program.doc
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Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu / Barbara Czekańska, Izabela Lipińska
http://www.cambridge.org/servlet/file/Program+nauczania+jezyka+angielskiego+w+przedzko
lu.pdf?ITEM_ENT_ID=5692890&COLLSPEC_ENT_ID=594

Program nauczania języka angielskiego jako pierwszego języka obcego – kurs początkowy 
lub  jako  drugiego  języka  obcego  –  kurs  kontynuacyjny  przeznaczony  dla  liceum 
ogólnokształcącego,  liceum  profilowanego  i  technikum  /  Joanna  Sosnowska,  Maria 
Małgorzata Wieruszewska
http://www.elektronik.rzeszow.pl/electronic/tematyczne/Angielski/program.pdf

Program  nauczania  języka  angielskiego  :  kurs  dla  początkujących  dla  szkół 
ponadgimnazjalnych / Magdalena Kłębowska
http://www.egis.com.pl/upload/File//pdf/program_poczatkujacy_ponadgimn.pdf

Program  nauczania  języka  angielskiego  dla  klas  I-III  gimnazjum  –  poziom  kursu: 
kontynuacyjny / Katarzyna Niedźwiedź
http://www.proeuropa.edu.pl/programy/programy_nauczania/angielski_program.doc

Portale, serwisy

British Council Poland
Materiały,  plany  lekcji,  artykuły  poruszające  różne  aspekty  dotyczące  metodyki  dla  
nauczycieli języka angielskiego, informacje o międzynarodowej współpracy szkół.
http://www.britishcouncil.org/pl/poland.htm

Anglisci.pl / red. nacz. Gabriela Oberda
Obszerna baza zawierająca materiały lekcyjne oraz inne informacje pomocne w prowadzeniu  
i przygotowaniu się do zajęć.
http://www.anglisci.pl/

Serwis  „E-angielski  :  wirtualna  szkoła  angielskiego”  /  red.  Dariusz  Ciećka,  Aleksandra 
Brożek
Materiały  dla  ucznia  oraz  nauczyciela:  kursy,  scenariusze,  testy,  artykuły,  wykazy  
słownictwa, ciekawostki, teksty w języku angielskim, krzyżówki, dowcipy.
http://www.e-angielski.com/

Dział w serwisie „Komputer w Szkole”
Materiały  związane  nauczaniem  języka  angielskiego  pomocne  w  prowadzeniu  lekcji  
i dotyczące metodyki tego języka.
http://www.oeiizk.edu.pl/angielski/czoloint.htm

Dział  w  serwisie  „Literka”  /  red.  Maciej  Danieluk,  Natalia  Wojciechowska,  Kamila 
Sekułowicz
Konspekty lekcji i scenariusze zajęć z języków obcych, w tym z języka angielskiego.
http://literka.pl/baza/konspekty_lekcji-szkola_podstawowa/jezyki_obce/898/3
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Dział „Dydaktyka języka angielskiego” w Katalogu Onetu
Opisy stron internetowych i  portali  związanych z nauczaniem języka angielskiego,  adresy  
stron prywatnych nauczycieli z materiałami przydatnymi w pracy, adresy stron z pomocami  
naukowymi (słowniki, wykazy, teksty, ćwiczenia).
http://katalog.onet.pl/9397,dydaktyka-jezyka-angielskiego,k.html

Dział „Dla nauczyciela” w serwisie „English for you”
Konspekty lekcji, programy, testy, linki.
http://www.jezykangielski.org/nauczyciel.html

Dział „Strefa nauczyciela” na stronie wydawnictwa MM Publications
Dopuszczenia podręczników MEN, plany wynikowe, programy, rozkłady materiałów.
http://mmpublications.pl/index.php?site=1

Konspekty lekcji

Obszerna baza scenariuszy z języka angielskiego
http://www.profesor.pl/publikacje-top,29,Scenariusze,15,Jezyk-angielski

Język angielski – scenariusze lekcji dla różnych grup uczniów
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?
mainSP=katalog&mainSRV=interklasa&methid=15491&page=list&folder_id=111

Języki obce – m. in. scenariusze lekcji z języka angielskiego
http://www.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=jobce

Scenariusze lekcji języka angielskiego
http://www.scholaris.pl/frontend,4,85679.html

Konspekty lekcji  dla  poziomu podstawowego z wykorzystaniem podręcznika  „Adventures 
Elementary”
http://fds.oup.com/www.oup.com/word/elt/pl/adventures_elem1.doc

Scenariusze lekcji dla klas III-V / Monika Światłoń
http://jangielski.sp.fm.interia.pl/ 
 
Scenariusze lekcji z języka angielskiego z wykorzystaniem Internetu / Bożena Lesiuk
http://www.edu.com.pl/artykuly/d31.php

Artykuły

Gry  i  zabawy  pobudzające  zmysły  w  nauczaniu  języka  angielskiego  jako  L2  /  Kamila 
Kraszewska
Artykuł  w  czasopiśmie  „Homo  Communicativus”  2008,  nr  3:  analiza  roli  zmysłów  
w nauczaniu języka angielskiego. Przykłady gier dydaktyczno-sensorycznych.
http://www.hc.amu.edu.pl/numery/5/kraszewska.pdf
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Internet w nauczaniu języka angielskiego / Anna Kulińska
Sposoby wykorzystania zasobów Internetu podczas lekcji.
http://www.sni.edu.pl/godn/gko/gko1/ak.pdf

Nauczanie języka angielskiego w wieku przedszkolnym / Renata Zalewska
Zasady  nauczania  języka  angielskiego  dzieci  w  wieku  przedszkolnym,  przykłady  zabaw  
językowych do zastosowania na zajęciach.
http://www.angielski-online.pl/rozne/65-kacik-nauczyciela/121-nauczanie-jezyka-
angielskiego-w-wieku-przedszkolnym

Nowoczesne technologie w nauczaniu języka angielskiego / Jacek Macina
Sposoby wykorzystania telewizji, komputera i internetu w nauczaniu języka angielskiego.
http://www.ap.krakow.pl/ptn/ref2008/macina.pdf

Gry, zabawy i piosenki w nauczaniu języka angielskiego / Wiesława Allam
Przykłady gier i zabaw dydaktycznych.
http://www.edukator.org.pl/2003e/piosenki/piosenki.html

Specyfika nauczania języka angielskiego dzieci w wieku młodszym / Mariola Bebyn
Rozwój językowy dziecka, zalety wczesnego nauczania języka angielskiego.
http://www.edukacja.edux.pl/p-464-specyfika-nauczania-jezyka-angielskiego.php

Adaptowanie  wybranych  rodzajów  aktywności  do  celów  nauczania  języka  angielskiego 
w klasach młodszych szkoły podstawowej / Jolanta Piwowarska
Propozycje gier, zabaw i ćwiczeń dydaktycznych.
http://www.sp14.lublin.pl/rodzice/adaptacja.doc

Metoda projektu w nauce języków obcych / Katarzyna Kaczorowska
Opisowo  przedstawiono  realizację  tematu  za  pomocą  metody  projektów  w  szkole  
ponadgimnazjalnej.  Oprócz materiału z języka obcego realizowano treści ścieżki edukacji  
europejskiej.
http://www.eid.edu.pl/archiwum/2007,57/maj,91/metoda_projektu_w_nauce_jezykow_obcyc
h,302.html

Pomysły  na  edukacją  ekologiczną  :  konkurs  międzyprzedmiotowy  realizowany  metodą 
projektów : rok szkolny 2000/2001 / Marianna Chełmicka [i in.]
Konkurs  realizuje  materiał  z  przedmiotów:  chemia,  geografia,  informatyka  a  także  język  
polski  i  obcy  (gimnazjum).  Zawarto  dokładny  opis  realizacji  konkursu.  Wykazano  cele,  
ogólne zasady oraz fazy realizacji. Zaproponowano 4 tematy projektów.
http://www.sni.edu.pl/proj/metproj/metproj.html

Strony  internetowe  przydatne  w  nauczaniu  języka  angielskiego  /  oprac.  Małgorzata 
Grudniewska
Adresy stron związanych z awansem nauczycieli,  ze szkoleniami dla nauczycieli  i  maturą.  
Adresy  słowników  online,  materiałów  do  pobrania,  czasopism,  stron  anglojęzycznych  
z wiadomościami o Wielkiej Brytanii.
http://lo-sikorski.pl/nauczyciel/STRONY%20INTERNETOWE%20PRZYDATNE%20W
%20NAUCZANIU%20JEZYKA%20ANGIELSKIEGO.doc

Metodyka nauczania języka angielskiego
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Ciekawe techniki oraz sposoby nauki i nauczania języka angielskiego.
http://www.e-angielski.com/artykuly/metodyka-nauczania-jezyka-angielskiego

Wykorzystanie Internetu w nauczaniu języka angielskiego w szkole średniej / Izabella Lasota
Komunikacja w języku angielskim przez internet z wykorzystaniem komunikatorów i Skype’a,  
wykorzystanie  serwisu  YouTube,  czasopism  elektronicznych  i  serwisów  okolicznościowo-
tematycznych.
http://www.womczest.edu.pl/2009/index.php?
option=com_content&view=article&id=263%3Awykorzystanie-internetu-w-nauczaniu-jzyka-
angielskiego-w-szkole-redniej&catid=79%3Amateriay-edukavyjne&Itemid=200101&lang=pl

Piosenki popularne i edukacyjne w nauczaniu języka angielskiego
Teoretyczne podstawy wykorzystania piosenek w nauczaniu, kryteria doboru i techniki pracy  
z  piosenką,  przykładowe  lekcje  z  wykorzystaniem  piosenek  popularnych  i  edukacyjnych,  
bibliografia.
http://www.sp2.wlc.pl/Piosenki%20w%20nauczaniu.pdf

Technika „role play” oraz gry fabularne na lektoracie języka angielskiego a autonomizacja 
studentów / Augustyn Surdyk
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/1554/1/Technika%20role%20play
%20oraz%20gry%20fabularne%20na%20lektoracie%20j%C4%99zyka%20angielskiego
%20a%20autonomizacja%20student%C3%B3w.pdf

Zestawienia bibliograficzne

Teoria i praktyka nauczania języka angielskiego
Podręczniki i inne materiały dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu języka angielskiego  
wydane do 2007 pochodzące ze zbiorów Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Nysie.
http://biblioteka.pwsz.nysa.pl/Literatura/Filologia_angielska/TEORIA_I_PRAKTYKA_NAU
CZANIA_JEZYKA_ANGIELSKIEGO.doc

Nauczanie języka angielskiego : zestawienie bibliograficzne za lata 1996-2004
http://www.wsp.krakow.pl/biblio/pliki/nauczanie_jezyka_angielskiego-bibliografia.html

Metodyka nauczania języka angielskiego – bibliografia za lata 2002-2011
Bibliografia  w  wyborze  ze  zbiorów  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej  stanowi 
uzupełnienie zestawień bibliograficznych prezentowanych powyżej. Wszystkie materiały są 
dostępne  w  Czytelni  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej  w  Bielsku-Białej 
ul. Komorowicka 48.

Książki:

1. Intermedialne nauczanie języka obcego / Paweł Topol. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe 
UAM, 2003
Sygn. cz 54411
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2. Kształcenie językowe w szkolnictwie wyższym / red. Hanna Komorowska. - Warszawa : 
Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, 2009
Sygn. cz 62983

3. Metoda projektów w nauczaniu języków obcych / Małgorzata Niemiec-Knaś. - Kraków : 
Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011
Sygn. cz 65490

4.  Metodyka  nauczania  języków  obcych  /  Hanna  Komorowska.  -  Warszawa  :  "Fraszka 
Edukacyjna", 2002
Sygn. cz 51143

5. Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym / Małgorzata Pamuła. - 
Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2003
Sygn. cz 53054

Artykuły z czasopism:

1. "I have never understood this tense", czyli jak efektywnie wyjaśnić reguły tworzenia czasu 
"Present Perfect" / Paweł Kaptur // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 2, s. 108-111

2. Czasowniki ruchu w języku niemieckim i angielskim : analiza semantyczno-syntaktyczna 
oraz implikacje metodyczne / Zofia Chłopek, Sebastian Dusza //  Języki  Obce w Szkole. - 
2006, nr 2, s. 34-47

3.  Ćwiczenia  z  materiałami  wizualnymi  rozwijające  sprawność  mówienia  /  Janina 
Skrzypczyńska // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 4, s. 148-153

4.  For  a  living  planet  tomorrow :  projekt  edukacyjny w nauczaniu  języka  angielskiego  / 
Joanna Kosowska // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 4, s. 90-96

5.  Metafory  konwencjonalne  w nauczaniu  języka  obcego  /  Ewa Piechota  //  Języki  Obce 
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