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Autor: Iwona Kowalska, nauczyciel języka angielskiego 
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Rodzaj innowacji: Innowacja dydaktyczno-metodyczna 

Czas realizacji innowacji:  rok szkolny 2022/2023 

Opis innowacji: Języki obce stanowią nieodzowny element naszej codzienności, jednak nie 

oznacza to, że ich nauka musi przebiegać w sposób szablonowy i tradycyjny. Dzięki innowacji 

„Travel around the world with Postcrossing” uczniowie otrzymują możliwość rozwijania 

swoich kompetencji językowych oraz kulturowych w wyjątkowy sposób. Założeniem tej 

innowacji jest bowiem wymiana pocztówek w języku angielskim (a także niemieckim) 

z adresatami z całego świata za pośrednictwem projektu „Postcrossing”. W dobie 

wszechobecnych technologii, skierowanie się ku tradycyjnym formom korespondencji, takim 

jak pocztówka, wydaje się być dla młodzieży atrakcyjną formą poznawania świata. Uczniowie 

nie tylko mają za zadanie zbudować krótką wypowiedź pisemną w języku angielskim bądź 

niemieckim, ale mają także odnieść się do informacji, jakie otrzymują poznając profil 

adresatów pocztówek, którymi są native speakerzy wielu krajów świata. Tworzenie 

wypowiedzi pisemnych to także nieodłączny element egzaminu ósmoklasisty, zatem każda 

forma pracy nad tym obszarem będzie idealnym sposobem na kształtowanie tej umiejętności. 

Warto wspomnieć, że aby z powodzeniem stworzyć własny tekst, uczeń musi poszerzać swoje 

słownictwo oraz umiejętności czytania ze zrozumieniem, zatem innowacja ta z powodzeniem 

znajdzie zastosowanie w codziennej nauce języka angielskiego. Dodatkowym atutem tej 

innowacji jest również poszerzanie wiedzy i świadomości międzykulturowej uczniów, bowiem 

każdy adresat pochodzi z innego kraju i miejscowości. Pozwala to uczniom zapoznawać się 

z elementami kultury, tradycji i historii wielu miejsc na świecie, przy czym informacje te 

pochodzą od rodzimych mieszkańców danych rejonów.  

Sposób realizacji: Założenia innowacji będą realizowane w ramach zajęć języka angielskiego 

i w czasie ich trwania w roku szkolnym. Zakłada się możliwość pracy indywidualnej uczniów 

oraz współpracy w grupach. Formą pracy będzie tworzenie krótkich wypowiedzi pisemnych na 

formacie tradycyjnej pocztówki turystycznej. 

Dokumentacja przebiegu innowacji: Formą dokumentowania przebiegu innowacji jest blog 

https://hillofthoughts.wordpress.com (dostęp do bloga jest możliwy z poziomu strony 

internetowej Szkoły), a także posty w Aktualnościach na stronie Szkoły oraz w mediach 

społecznościowych Szkoły. 

Ewaluacja: Formą ewaluacji działań w zakresie innowacji będzie regularne monitorowanie 

postępów uczniów podczas tworzenia wypowiedzi pisemnych na zajęciach. Informacja zwrotna 

otrzymywana na bieżąco pozwoli uczniom dokonywać samooceny i umożliwi im kontrolę 

własnej pracy twórczej.  

https://hillofthoughts.wordpress.com/

