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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Dydaktyka nauczania języków 
wschodniosłowiańskich w szkole średniej  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim East Slavic Languages Teaching in High School 
 

Kierunek studiów  Filologia słowiańska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) Studia II stopnia 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) Studia stacjonarne 

Dyscyplina Językoznawstwo 

Język wykładowy Język polski  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Dagmara Nowacka 
 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

warsztaty 30 III        2 

 

 
Wymagania wstępne Znajomość języka rosyjskiego na poziomie C1. 

Zainteresowanie problematyką. 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 – przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela języka 
rosyjskiego na poziomie szkoły średniej 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student posiada wiedzę dotyczącą specyfiki nauczania języka 
rosyjskiego w szkole średniej 

K_W09 

W_02 Student posiada teoretyczną wiedzę ułatwiającą zaplanowanie 
lekcji języka rosyjskiego 

K_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student umie zaplanować lekcję języka rosyjskiego z 
uwzględnieniem zróżnicowania na etapy edukacyjne 

K_U09 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych 
umiejętności,  dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy 

K_K01 

K_02 Student utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami 
realizowanymi w pracy zawodowej, odznacza się rozwagą, 
dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i 
realizowaniu działań 

K_K04 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej i interkulturowej. 

2. Ponoszenie motywacji do nauki języka obcego. 

3. Wykorzystanie materiałów internetowych na zajęciach języka rosyjskiego. 

4. Wykorzystanie mediów oraz nowoczesnych technologii na lekcji języka rosyjskiego. 

5. Ewaluacja. Przygotowanie sprawdzianu i testu. Kontrola i ocena. 

 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Projekt, prezentacja. Zaliczenie ustne  
 

Sprawozdanie 
 

W_02 Wypowiedź ustna  
studenta 

Egzamin ustny  

Protokół z egzaminu 
 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Praca pisemna Przygotowanie konspektu 
lekcji  

Sprawdzony konspekt 
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
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K_01 Wypowiedź ustna studenta 

Egzamin ustny 

 
Protokół z egzaminu 

K_01 Dyskusja w grupie  
Obserwacja 

 

 
Protokół 

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi 

Egzamin ustny obejmujący treści programowe. 

Zaliczenie na ocenę. Warunki zaliczenia: frekwencja, aktywność na zajęciach. 

Ocena niedostateczna - student nie posiada podstawowej wiedzy teoretycznej dotyczącej 

zaplanowania przebiegu lekcji języka obcego; nie potrafi samodzielnie tej lekcji zaplanować; nie 

wyjawia zainteresowania tematyką. 

Ocena dostateczna - student posiada częściową wiedzę dotyczącą zaplanowania przebiegu lekcji 

języka obcego; lekcję języka obcego przygotowuje z pomocą opiekuna; wykazuje dostateczne 

zainteresowanie tematyką. 

Ocena dobra - student posiada wiedzę podstawową dotyczącą zaplanowania przebiegu lekcji; 

umie ją zaplanować samodzielnie; wykazuje aktywność na zajęciach. 

Ocena bardzo dobra - student w stopniu bardzo dobrym opanował wiedzę teoretyczną dotyczącą 

planowania przebiegu lekcji; samodzielnie umie ją przygotować, wykazując kreatywność; jest 

zaangażowany i profesjonalnie podchodzi do zagadnień. 
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

30 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

10 

 

VIII. Literatura 

Literatura podstawowa 

F. Bereźnicki, Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, Kraków 2015 
I. Janowska, Planowanie lekcji języka obcego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych, 
Kraków 2010 
W. Pfeiffer, Nauka języków obcych, Poznań 2001 
H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2005 
H. Komorowska, Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego. Kontrola, ocena, testowanie, 
Fraszka Edukacyjna, 2007 

Literatura uzupełniająca 

Szałek M., Sposoby podnoszenia motywacji na lekcji języka obcego w szkole, Poznań 1992.  
Języki obce w szkole 
 

 

 


