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• Prezentacja Narodowego Programu Rozwoju  
 E-Learningu 2.0 
 
• Podzielenie się naszym doświadczeniem z branży 

 
• Prezentacja TIK w edukacji 

 
 
 

 

Cel prezentacji 



Narodowy 2.0 

• Program bezpłatnej nauki języków dla przedstawicieli 
oświaty 
 

• W każdej szkole w Polsce 
 

• Nowoczesne multimedia edukacyjne w systemie oświaty 
 

• Lepsza jakość produktów multimedialnych w Polsce 
 



Partnerzy programu 

• OSKKO 
 
 

• ORE 
 
 

• Interklasa 
 
 
 



Dlaczego e-learning? 

• Elastyczność w pracy, możliwość 
pracy na odległość 
 

• Urozmaicenie nauki  
 

• Motywacja do nauki 
 

• Techniki audio/video   
 

• Oszczędność czasu 
 

• Kontrola własnej nauki i pracy 
 
 

• Edukacyjna odpowiedź na 
postępującą cyfryzację 
 

• Nieograniczona ilość uczących się 
(Stanford Venture Lab) 
 

• Uzupełnienie tradycyjnego 
systemu szkolenia  



Co w Narodowy 2.0? 

• Możliwość wyboru jednego z 3 kursów językowych 
 
 

 
 

• Darmowy dostęp do kursów na poziomie A1 
 

• Dwa semestry nauki 
 

• Możliwość zmiany języka w drugim semestrze 
 



Jak wygląda nauka  
w  Narodowy 2.0? 

 
 
 

Interaktywne ćwiczenia 
 
 
 



Jak wygląda nauka  
w  Narodowy 2.0? 

 
 
 

Filmy z efektami specjalnymi 
 

 



Jak wygląda nauka  
w  Narodowy 2.0? 

 
 
 

Fotolekcje 
 

 



Jak wygląda nauka  
w  Narodowy 2.0? 

 
 
 

Grywalizacja 
 

 



Jak wygląda nauka  
w  Narodowy 2.0? 

 
 
 

 
 
 

Prezentacja kursu – Angielski123 
 

 



Zasady uczestnictwa 

1. Przynajmniej dwóch nauczycieli z placówki edukacyjnej 
(także pracownicy administracji) 
 

2. Aby nauka odnosiła efekty, należy logować się co najmniej 
2 razy w tygodniu 
 

3. Każdy uczestnik może uczyć się tylko 1 języka w danym 
semestrze 

 



Jak dołączyć? 

• Spełnić 3 zasady uczestnictwa 
 

• Wypełnić formularz dostępny na stronie 
www.narodowy20.pl 
 

• Zapoznać się z regulaminem dostępnym na stronie 
 
 



Jak dołączyć? 

Formularz rejestracyjny 
 

 
 
 
 



Terminy 

I semstr  Start: 4 września 
   Zapisy do: 31 października 
   Koniec: 6 stycznia 
 
II semestr  Start: 7 stycznia 
   Zapisy do: 28 lutego 
   Koniec: 30 czerwca 

 
 



• Wydawcy multimedialnych kursów e-learningowych 
 
  
 
 
 

• Twórcy jedynego zaakceptowanego przez MEN  
 e-podręcznika 
 
 

• Platformy e-learningowe z naszymi kursami obecne w ponad 
200 instytucji oświatowych (szkołach i bilbiotekach)  

 w Polsce 
 

Dlaczego my? 



• Dwukrotni zdobywcy prestiżowej nagrody European Language Label 
 

• Specjaliści w tworzeniu multimediów edukacyjnych 
 
• Obecni z edukacyjnymi produktami e-learningowymi w Europie, Azji 

oraz obu Amerykach 

Dlaczego my? 



• FunEnglish.pl w bibliotece 
 

• FunEnglish.pl w szkole 
 

• FunJunior.pl w przedszkolu 
 
• Angielski123 w szkole 

 
• Akademia 2.0 

 
• E-nauczyciel123 

 
• Narodowy Program Rozwoju E-learningu 2.0 

Nasze kursy  
dla edukacji 



• Bezpłatny dostęp dla wszystkich bibliotek  
 publicznych w Polsce 

 
• Każde dziecko, które przyjdzie do  
 biblioteki może uczyć się z FunEnglish.pl 

 
• Pełne wsparcie techniczne 

 
• Pomoc dla bibliotekarzy w organizacji warsztatów językowych  
 

Projekt FunEnglish.pl  
w bibliotece 



Projekt FunEnglish.pl  
w bibliotece 



Projekt FunEnglish.pl  
w bibliotece 



Projekt FunEnglish.pl  
w bibliotece 





• Pierwsza w Polsce platforma e-learningowa dla uczniów szkół 
podstawowych 
 

• Nauka poprzez zabawę 
 

• Najwyższej jakości multimedia takie jak gry,  
 filmy, fotolekcje, piosenki czy obrazkowy słownik 

 
• Metoda ‘immersion’ – ‘zanurzenie’ dziecka  
 w języku angielskim 

 
• Nauka od native speakerów (dzieci pochodzące z Wielkiej Brytanii oraz USA) 

 
• Samodzielność w nauce 

 
 

Projekt FunEnglish.pl 
w szkole 



Projekt FunEnglish.pl 
w szkole 



• 3 – miesięczny, darmowy okres testowy 
 

• Dostęp do platformy dla szkół biorących udział w projekcie tylko 20 zł od 
dziecka (cały rok) 
 

Korzyści dla nauczyciela: 
 
• Ogromna ilość materiałów dydaktycznych 

 
• Wsparcie poprzez specjalny Panel Nauczyciela 

 
• Ciekawe lekcje i łatwiejsze planowanie zajęć 

 
• Możliwość monitorowania aktywności i postępów w nauce ucznia 

 
 

Projekt FunEnglish.pl 
w szkole 



Projekt FunEnglish.pl 
w szkole 



• Dla dzieci w wieku 4-5 lat 
 

• Metoda ‘immersion’ – dziecko ma kontakt  
 tylko z językiem angielskim 

 
• Motywem przewodnim kursu jest rok kalendarzowy ze zmieniającymi 

się porami roku 
 

• Kurs dostosowany do nauczania angielskiego w przedszkolu, w 
wymiarze jednej półgodzinnej lekcji tygodniowo 
 

• Animowana książka, na stronach której pojawiają się multimedialne 
elementy 

Projekt FunJunior.pl  
w przedszkolu 



Fun Junior 



Fun Junior 



Akademia 2.0 
Partner Funmedia 
 
• Nowoczesna szkoła językowa   

 
• Szkolenia dla nauczycieli  z zakresu TIK   
  
• Połączenie tradycyjnej metody nauczania z nauczaniem elektronicznym 

 
• Nauka w szkołach 
 
• Nauka grupowa oraz indywidualna 

 
• Języki: angielski, niemiecki, hiszpański  
 



Akademia 2.0 



E-nauczyciel 
• Wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczniów i zmieniającej się wokół szkoły 

rzeczowywistości 
 

• Poszerzenie wiedzy nauczyciel z zakresu różnych aspektów rozwoju 
 i zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej 
 
• Rozwój umiejętności pracy w środowisku technologii oraz na platformie 

edykacyjnej 
 

• Rozwój kompetencji pozwalających z powodzeniem korzystać z nowoczesnej 
technologii w szkole, wzbogacając proces uczenia się uczniów na lekcjach 
 

• Prestiżowy certyfikat ECDL E-nauczyciel, który nauczyciel otrzymuje po 
ukończeniu kursu 



Pozostałe kursy 

Funmedia na świecie 
Angielski123 : 
 
• Niemiecki 
• Włoski  
• Hiszpański  
• Portugalski  
• Rosyjski 
• Ukraiński 
• Chiński 
• Czeski 

 
Hiszpański123: 
 
• Niemiecki 



Pozostałe kursy 



Pozostałe kursy 
Kursy specjalistyczne 
 
• Czytaj123 

 
• Pisz123 

 
W produkcji  
 
• Photoshop123 

 
• Komputer123     

 
• Pamiętaj 123 

 
• Masaż123 



Podsumowanie 

• Narodowy 2.0 – szansa na doskonalenie i rozwój umiejętności 
językowych dla przedstawicieli środowiska oświatowego 
 

• E-learning – kierunek zmian w edukacji 
 

• Kursy Funmedia  - nowoczesne multimedia edukacyjne 
 

• Lepsza jakość produktów multimedialnych w Polsce 
 

• Dostępność dla wszystkich 
 

• Odpowiedź na potrzeby rynku edukacyjnego 



Pytania 

 
 

www.narodowy20.pl 
narodowy20@fun-media.com 

 



 
 

Dziękujemy! 
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