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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Dydaktyka nauczania języka angielskiego – 
nauczanie na II etapie edukacyjnym, klasy IV-VIII 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Didactics of English language teaching: 2nd 
educational stage, grades 4-8  
 

Kierunek studiów  Filologia angielska 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) niestacjonarne 

Dyscyplina językoznawstwo 

Język wykładowy język angielski 
II.  

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna dr Tetiana Derkacz-Padiasek 

 
 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin 
 

semestr 
 

Punkty ECTS 
 

wykład   

konwersatorium   

ćwiczenia 30 III 

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   
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pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   
 
 

Wymagania wstępne 1. Znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2.  
2. Student czyta ze zrozumieniem teksty w języku angielskim, potrafi 

je streścić i przedstawić ustnie. 
3. Student swobodnie wyraża swoje poglądy i opinie w języku 

angielskim. 
4. Student rozumie potrzebę zdobywania wiedzy w zakresie dydaktyki 

języków obcych.  
 
 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 Zdobycie i utrwalenie wiadomości na temat dydaktyki języka angielskiego – nauczanie na II etapie 
edukacyjnym, klasy IV-VIII.  

C2 Zapoznanie się ze słownictwem tematycznym w zakresie glottodydaktyki.  

C3 Zapoznanie się z metodami dydaktycznymi i technikami nauczania stosowanymi na II etapie 
edukacyjnym. 

C4 Znalezienie rozwiązań problemów wynikających z pracy dydaktycznej. 

 

 
III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do 
efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 Student wykazuje uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą 
terminologię używaną w obrębie Filologii Angielskiej, rozumie 
jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach 
naukowych. 

K_W01, K_W02 
K_W04 

W_02 Student ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach 
rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie 
dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku 
Filologia Angielska: nowe zjawiska w języku angielskim oraz 
językoznawstwie angielskim i ogólnym. 

K_W09 
K_W11, K_W12 

W_03 Student ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego K_W16, K_W17, 
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złożoności; wie, że w skład kompetencji wchodzi zarówno 
wiedza deklaratywna (np. gramatyka, leksyka) jak i 
proceduralna (np. umiejętności językowe typu czytanie, 
pisanie, mówienie, słuchanie). 

K_W18 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, 
selekcjonować i użytkować informacje związane z dziedzinami 
naukowymi w obrębie kierunku Filologia Angielska. 

K_U01, K_U02, 
K_U06 

U_02 Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami 
teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami 
właściwymi dla dziedzin językoznawstwa, literaturoznawstwa, 
kulturoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych. 

K_U07, K_U10, 
K_U12 

U_03 Student ma umiejętności językowe w zakresie języka 
angielskiego, zgodne z wymaganiami określonymi przez 
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.  

K_U01, K_U03, 
K_U12 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i 
rozwoju zawodowego. 

K_K01, K_K02, K_K03 

K_02 Student potrafi zaplanować, z uwzględnieniem 
priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji 
stawianych sobie zadań. 

K_K04, K_05, K_K06 

K_03 Student rozumie możliwości zastosowania metodologii 
badań w studiowanych dziedzinach do rozwiązywania 
problemów w życiu zawodowym. 

K_K07, K_K08 

 

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Ogólne zasady nauczania języka angielskiego stosowane w nauczaniu na II etapie edukacyjnym (2 
godz.).  
2. Metody i techniki wykorzystywane w klasach IV-VI (2 godz.).  
3. Charakterystyka uczniów na II etapie edukacyjnym (2 godz.).  
4. Pomoce dydaktyczne (1 godz.).  
5. Zadania na rozgrzewkę rozpoczynające lekcję języka angielskiego (2 godz.).  
6. Wykorzystanie technik zapamiętywania (2 godz.).  
7. Sposoby wykorzystania platformy Moodle w procesie nauczania na II etapie edukacyjnym (2 
godz.).  
8. Problemy w nauczaniu języka obcego w klasach IV-VI (2 godz.).   
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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 Dyskusja Obserwacja  
Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od grupy 
lub prowadzącego  

Zapis w arkuszu ocen  

W_02 Metoda metaplanu Monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego 

Karta oceny pracy w 
grupie  

W_03 Metoda SWOT  Prezentacja  Karta oceny prezentacji  

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Burza mózgów/giełda 
pomysłów  

Obserwacja  
Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od grupy 
lub prowadzącego  

Zapis w arkuszu ocen  
 

U_02 Metoda problemowa PBL  Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od grupy 
lub prowadzącego  
 

Karta oceny pracy w 
grupie  

U_03 Praca indywidualna / 
Ćwiczenia praktyczne 
 

Odpowiedź ustna w czasie 
zajęć sprawdzająca wiedzę 
praktyczną  
 

Zapis w arkuszu ocen  
 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja  
 

Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od grupy 
lub prowadzącego  

Zapis w arkuszu ocen  

K_02 Metoda problemowa PBL  Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od grupy 
lub prowadzącego  
 

Karta oceny pracy w 
grupie  

K_03 Praca w grupach w różnych  
rolach (lidera, 
sprawozdawcy, uczestnika)  

Prezentacja  Karta oceny prezentacji  

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

1. Systematyczny udział w zajęciach – 20%.  
2. Aktywność – 20%.  
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3. Wykonanie zadań zamieszczonych na platformie Moodle – 60%. 

VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  36 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 24 (+9 e-learning) 
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