
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Wprowadzenie do dydaktyki języka angielskiego - konwersatorium 

II rok studiów I stopnia, studia niestacjonarne 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi teoretycznymi i praktycznymi 

zagadnieniami związanymi z dydaktyką języka angielskiego. 

C2 Celem zajęć jest przedstawienie specyfiki pracy nauczyciela języka angielskiego jako języka 

obcego w grupach o różnym wieku i poziomie zaawansowania przy zastosowaniu różnorodnych 

metod dydaktycznych kształtujących kompetencję komunikacyjną oraz uwzględniających specyfikę 

odbiorców i ich potrzeby. 

C3 Zdobycie i utrwalenie podstawowych wiadomości na temat nauczania gramatyki, słownictwa, 

sprawności receptywnych i produktywnych, poprawiania błedów popełnianych przez ucznia, 

planowania lekcji oraz projektowania i adoptowania materiałów dydaktycznych. 

C4 Realizacja projektów w grupach 2-3 osobowych. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Przedmiot stanowi część obowiązkową dla wszystkich studentów II roku filologii angielskiej 

studiów niestacjonarnych I stopnia. Jest częścią bloku zajęć poświęconych tematyce nauczania 

języka obcego. Zajęcia stanowią próbę charakterystyki pracy nauczyciela, znalezienia rozwiązania na 

trudności wynikające z pracy dydaktycznej.  

Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Student powinien posiadać umiejętności 

czytania ze zrozumieniem tekstów w języku angielskim, potrafić je streścić i przedstawić ustnie. Student 

powinien wykazywać się umiejętnością wyrażania swoich poglądów i opinii w języku angielskim, oraz 

potrafić opisać poprawnie własne przemyślenia i wykazywać chęć współpracy z innymi osobami w 

grupie. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK P_W01 Student ma podstawową wiedzę w zakresie dydaktyki języka angielskiego. 

EK P_W02 Student zna podstawową terminologię dotyczącą dydaktyki języka angielskiego. 

EK P_W03 Student zna podstawowe odpowiedniki terminologiczne z dziedziny dydaktyki w j. 

polskim. 

EK P_W05 Student ma podstawową wiedzę w ramach wybranych subdyscyplin metodycznych, a w 

szczególności dydaktyki nauczania j. Angielskiego. 

EK P_W07 Student ma podstawową wiedzę prowadzącą do specjalizacji metodycznej. 

EK P_W10 Student ma podstawową wiedzę o najważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań 

dydaktyki j. angielskiego. 

EK P_W12 Student zna podstawowe mechanizmy pracy nauczyciela j. angielskiego. 

EK P_U01 Student wykazuje sie odpowiednią do poziomu II roku studiów I stopnia wiedzą 

teoretyczną i praktyczna w zakresie dydaktyki nauczania j. angielskiego. 

EK P_U01 Student wykazuje sie odpowiednimi umiejętnościami poprawnego posługiwania się 

różnymi narzędziami pracy na zajęciach z dydaktyki j. angielskiego. 

EK P_U01 Student posiada umiejętność stosowania różnych metod i form pracy na zajęciach z 

dydaktyki  j. angielskiego. 

EK P_U01 Student posiada podstawową sprawność rozróżniania poziomów zaawansowania i doboru 

odpowiednich metod, materiałów dydaktycznych i narzędzi pracy. 

EK P_U07 Student potrafi samodzielnie rozwijać swoję wiedzę i umiejetności w dziedzinie 

dydaktyki j. angielskiego poprzez czytanie rekomendowanej liteartury, korzystanie 

z multimedialnych zasobów towarzystw jezykowych oraz uczestnictwo w różnego rodzaju 



warsztatach i konferencjach metodycznych. 

EK P_K01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności w zakresie 

dydaktyki j. angielskiego i rozumie perspektywy dalszego rozwoju. 

EK P_K04 Student potrafi współdziałać i pracować w grupie. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć – Konwersatorium (K) 
Liczba 

godzin 

Semestr I  

K1 Na czym polega znajomość języka obcego? Wprowadzenie pojęcia kompetencji 

komunikacyjnej. 
2 

K2 Nauczanie elementów języka: zasady i techniki nauczania gramatyki (metoda 

indukcyjna i dedukcyjna). Techniki prezentacji i utrwalania materiału gramatycznego. 
2 

K3 Wiek ucznia, a nauczanie gramatyki. Nauczanie dzieci, młodzieży i dorosłych. 2 

K4 Video-lekcja, lekcja demonstracyjna obrazująca model nauczania gramatyki 

podejsciem indukcyjnym (H. Kryszewska Teaching Conditionals). 
2 

K5 Nauczanie elementów języka: wprowadzenie słownictwa. Techniki nauczania 

materiału leksykalnego. 
2 

K6 Słownictwo, a umiejętności językowe. Ćwiczenia leksykalne w oparciu o pracę z 

tekstem. 
2 

K7 Gry i zabawy rozwijające i utrwalające słownictwo. 2 

K8 Prezentacje autorskich mini-lekcji. 2 

K9 Prezentacje autorskich mini-lekcji oraz wystawianie ocen. 2 

Suma godzin 18 

Semestr II  

K1 Zasady rozwijania sprawności czytania ze zrozumieniem. Techniki poprzedzające, 

towarzyszące i następujące po przeczytaniu tekstu. 
2 

K2 Zasady rozwijania sprawności rozumienia ze słuchu. Techniki poprzedzające, 

towarzyszące i następujące po wysłuchaniu tekstu. Trudności związane z nauczaniem 

rozumienia ze słuchu. 

2 

K3 Nauczanie sprawności mówienia. Elicytacja wypowiedzi poprzez obraz, słowo i 

dźwięk. 
2 

K4 Mówienie, a błędy językowe. Poprawa błędów językowych. 2 

K5 Nauczanie pisania. 2 

K6 Planowanie lekcji: cele lekcji, przygotowanie i realizacja konspektu. 2 

K7 Wybór materiałów nauczania: praca z podręcznikiem kursowym, ocena ćwiczeń 

podręcznikowych. Wybór pomocy naukowych. Projektowanie własnych materiałów 

uzupełniających. 

2 

K8 Prezentacje autorskich mini-lekcji. 2 

K9 Prezentacje autorskich mini-lekcji oraz wystawianie ocen. 2 

Suma godzin 18 

Suma godzin w semestrze I i II 36 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

Autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez osobę prowadzącą (plakaty, karty pracy, oraz 

wszelkie materiały wykorzystywane przy lekcjach demonstracyjnych, tj. karty z obrazkami, książki, 

podręczniki do nauki języka angielskiego, realia itp. 

Autorskie ćwiczenia praktyczne 

Konspekty do zajęć 

Rzutnik projekcyjny, laptop, głośniki, kamera, dyktafon, odtwarzacz CD, dostęp do Internetu 

Nagrania lekcji, lekcje demonstracyjne pozyskane z zasobów stowarzyszenia British Council 



SPOSOBY OCENY  

F1 Studenci przygotowują w ramach pracy domowej zadania typu: projektowanie fragmentów lekcji, 

układanie zadań klasowych, przygotowywanie autorskich materiałów dydaktycznych oraz 

wykonywanie wszelkich innym zadań wynikających z omawianego tematu lekcji. 

P1 Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności 

nieusprawiedliwionych. 

P2 Na koniec semestru I studenci przygotowują w parach autorskie mini-lekcje z wykorzystaniem 

wybranych technik nauczania gramatyki, w semestrzem II studenci przygotowują indywidualnie 

rozgrzewkę do dowolnej lekcji nakierowanej na dowolne cele i umiejętności, autorskie mini-lekcje 

stanowia 50% oceny końcowej. 

P3 W związku z charakterem kursu, jednym z głównych elementów oceny studenta jest jego 

uczestnictwo i zaangażowanie w zajęcia. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Udział w zajęciach 36 godz.  

Przygotowanie się do zajęć 36 godz.  

Dodatkowa praca domowa 15 godz. 

Konsultacje projektowe 10 godz.  

Wykonanie projektu 8 godz.  

SUMA 105 godz. 

Sumaryczna liczba punktów ects dla przedmiotu, sem I i II 4 
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II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

Efekt Wiedza 

 

Student nie 

posiada 

podstawowej 

wiedzy nt. procesu 

dydaktycznego 

języka obcego. 

 

Student posiada 

ogólną wiedzę na 

temat przebiegu 

procesu 

dydaktycznego, 

zna podstawową 

terminologię 

dydaktyczną. 

Student ma 

uporządkowaną 

wiedzę w zakresie 

dydaktyki 

nauczania j. 

angielskiego, zna 

terminologię 

dydaktyczną, 

techniki nauczania 

poszczególnych 

sprawności i 

kompetencji 

językowych. 

 

Student posiada 

pełną wiedzę z 

zakresu 

dydaktyki 

nauczania j. 

angielskiego. 

Efekt 

Umiejętności 

 

Student nie potrafi 

tworzyć własnych 

narzędzi pracy ani 

posługiwać się 

nimi. 

 

Student nie 

angażuje się w 

przygotowanie 

materiałów oraz 

zadań na zajęcia, 

ale potrafi 

poslugiwać sie 

podstawową 

terminlogią. 

 

Student nie tylko 

poprawnie potrafi 

opisać warunki 

własnego 

działania, ale 

również dobrać do 

nich właściwe 

narzędzia i metody 

działania. 

Student potrafi 

poprawnie opisać 

warunki 

własnego 

działania i dobrać 

do nich właściwe 

rozwiązania, ale 

także w sposób 

trafny i 

kreatywny potrafi 

wytworzyć 

własne narzędzia 

pracy. 

Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Student nie 

angażuje się we 

własny proces 

nauki, nie 

wywiązuje się ze 

stawianych sobie 

celów i zadań. 

Student 

uczestniczy 

regularnie w 

zajęciach, 

terminowo 

przygotowuje 

prace domowe i 

zaliczeniowe, ale 

jego postawa jest 

bierna, 

pozbawiona 

kreatywności i 

zaangażowania. 

 

Student aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach i 

terminowo oddaje, 

prace domowe i 

przygotowuje 

prezentacje, bierze 

czynny udział w 

przygotowaniu się 

do zajęć. 

Student z własnej 

inicjatywy 

angażuje się w 

działania 

podnoszące jego 

kompetencje 

(czyta pisma 

specjalistyczne, 

angażuje się w 

projekty 

pedagogiczne, 

itp.). 

III. Inne przydatne informacje o przedmiocie 

Konwersatorium jest obowiązkowe dla wszystkich studentów  i wpisane jest w minimum 

programowe studiów niestacjonarnych I stopnia roku II. 

Zajęcia odbywają się w j. angielskim.  

Konsultacje: piątki, godz. 18.15 – 19.00 oraz niedziele, godz. 8.15-9.00, pok. C-940 
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