
KARTA PRZEDMIOTU  

 

Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Dydaktyka ćwiczenia  

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Methodology of English teaching 
Kierunek studiów  Filologia angielska 
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) II 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) niestacjonarne 

Dyscyplina językoznawstwo 

Język wykładowy Język angielski 
 

 
Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Anna Bloch-Rozmej  

 
 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin 
 

semestr 
 

Punkty ECTS 
 

wykład   
konwersatorium   
ćwiczenia 60 III, IV 
laboratorium   
warsztaty   
seminarium   
proseminarium   
lektorat   
praktyki   
zajęcia terenowe   
pracownia dyplomowa   

translatorium   
wizyta studyjna   

7 

 
 

Wymagania wstępne Znajomość podstaw dydaktyki języka obcego 
 
 
 



Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 Przekazanie wiedzy z dziedziny dydaktyki nauczania języka angielskiego 
C2 Zapoznanie z podstawowymi metodami nauczania języków obcych 
 
C3  Praktyczne stosowanie elementów metod dydaktycznych podczas eksperymentów edukacyjnych 

 

 
Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do 
efektu kierunkowego 

 
W_01 Student demonstruje zaawansowaną wiedzę o dydaktyce 

nauczania języka angielskiego; potrafi podać przykłady 
najważniejszych osiągnięć z dziedziny dydaktyki 

K_W07, K_W04,  
 

   
W_02 Student rozpoznaje rejestr języka akademickiego i zna fachową 

terminologię z zakresu dydaktyki, potrafi korzystać ze źródeł 
K_W02, K_W03, 
K_W012 

W_03 Student potrafi wskazać główne nurty badań nad językiem 
angielskim i zdefiniować podstawowe teorie dotyczące 
nauczania języków obcych 

K_W06, K_W07 

W-04 Student przedstawia i rozumie zaawansowane metody 
nauczania języka obcego w kontekście kultury i tradycji 
 

K_W15 

W-05 Student demonstruje szczegółową wiedzę o głównych 
kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w 
zakresie dydaktyki 
pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku 
dyscyplin naukowych. 

K_W08 

W-06 Student określa i uzasadnia rolę i znaczenie edukacji 
filologicznej, w szczególności dydaktycznej, w kształtowaniu 
współczesnego młodego człowieka  

K_W16 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Student wyszukuje, selekcjonuje, analizuje i ocenia w 

zaawansowany sposób informacje związane z metodyką 
nauczania języków obcych 

K_U02 

U_02 
 

Sudent stosuje zaawansowane metody i narzędzia badawcze 
pozwalające na twórcze i innowacyjne rozwiązanie problemów 
w zakresie dydaktyki 

K_U05, K_U06 



 
U_03 Student posługuje się specjalistyczną terminologią właściwą dla 

dydaktyki w nietypowych sytuacjach profesjonalnych, związaną 
z nauczaniem języka angielskiego  

K_U03 

U_04 Student tworzy samodzielnie i przedstawia klarowne 
prezentacje opracowanych zagadnień, w zakresie dydaktyki  na 
podstawie tekstów źródłowych z zastosowaniem technik 
audiowizualnych 

K_U04, K_U07 

U_05 Student porozumiewa się z wykorzystaniem różnych kanałów i 
technik komunikacyjnych, w tym zaawansowanych technik 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT), ze specjalistami w 
zakresie dydaktyki. 

K_U10, K_U23 

U-06 Student prowadzi debaty w zakresie dydaktyki; formułuje 
wnioski oraz tworzy syntetyczne podsumowania 

K_U24 

U_07 Student organizuje i prowadzi pracę zespołu odnośnie 
wybranych zagadnień w ramach dydaktyki nauczania języków 
obcych 

K_U08, K_U09 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 
K_01 Student formułuje opinie krytyczne o wytworach 

intelektualnych w zakresie dydaktyki  i krytycznie ocenia 
posiadaną wiedzę 

K_K09 

K_02 Student wykazuje kreatywność w organizowaniu i inspirowaniu 
działań innych osób jak i organizowaniu samemu wydarzeń 
naukowych i kulturalnych 

K_K04,  K_K06 

K_03 Student uznaje znaczenie kształtowania świadomości języka 
angielskiego, literatury i kultury anglosaskiej w kulturze 
europejskiej i światowej 

K_K07 

K_04 Student wykazuje zainteresowanie wytworami kultury 
anglosaskiej, bierze udział w organizacji przedsięwzięć o 
charakterze popularyzatorskim 

K_K05, K_K08 

 

Opis przedmiotu/ treści programowe 

Przedmiot koncentruje się na zapoznaniu studentów z zaawansowanymi problemami związanymi z 
nauczaniem języków obcych, zgłębieniu różnic między istniejącymi metodami, pogłębieniu wiedzy z 
dziedziny dydaktyki 

 

 

Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 
W_01 Miniwykład 

wprowadzający/ 
 
Obserwacja  

Zapis w arkuszu ocen, 
Oceniony sprawdzian 



Wyjaśnienie 
poszczególnych 
zagadnień  

 pisemny 

W_02 Praca badawcza pod 
kierunkiem  
 

Obserwacja, referat Zapis w arkuszu ocen,  

W_03 Dyskusja, Praca z tekstem Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od grupy 
lub prowadzącego 
Obserwacja 

Zapis w arkuszu ocen 

W_04 Studium przypadku Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od grupy 
lub prowadzącego, 
prezentacja, referat 

Zapis w arkuszu ocen 

W-05 Dyskusja Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od grupy 
lub prowadzącego 

Zapis w arkuszu ocen 

W-06 Dyskusja Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od grupy 
lub prowadzącego 

Zapis w arkuszu ocen 

UMIEJĘTNOŚCI 
U_01 Dyskusja, Praca 

indywidualna 
Obserwacja Zapis w arkuszu ocen 

U_02 Analiza tekstu Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od grupy 
lub prowadzącego 
Obserwacja 

Zapis w arkuszu ocen, 
Oceniony sprawdzian 
pisemny 

U_03 Burza mózgów, studium 
przypadku 

Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od grupy 
lub prowadzącego 
Obserwacja 

Zapis w arkuszu ocen 

U-04 Dyskusja  Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od grupy 
lub prowadzącego 
Obserwacja 

Zapis w arkuszu ocen 

U-05 Dyskusja Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od grupy 
lub prowadzącego 
Obserwacja 

Zapis w arkuszu ocen 

U-06 Dyskusja Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od grupy 
lub prowadzącego 
Obserwacja 

Zapis w arkuszu ocen 

U-07 Dyskusja Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od grupy 
lub prowadzącego 
Obserwacja 

Zapis w arkuszu ocen 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 



K_01 Dyskusja, Praca w parach Obserwacja 
Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od grupy 
lub prowadzącego 

Zapis w arkuszu ocen 

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

Zapis w arkuszu ocen 

K_03 Metoda obserwacji 
uczestniczącej 

Obserwacja 
Odpowiedź ustna i 
informacja zwrotna od grupy 
lub prowadzącego 

Zapis w arkuszu ocen 

K-04 Metoda obserwacji Obserwacja 
 Zapis w arkuszu ocen 

 

Kryteria oceny, uwagi 

Studenci oceniani są na podstawie wyników dwóch testów pisemnych wymagających zarówno wiedzy 
teoretycznej jak i umiejętności praktycznych. W finalnej ocenie brane jest pod uwagę również 
zaangażowanie i aktywność studentów podczas zajęć oraz odpowiedzi ustne udzielane podczas zajęć na 
prośbę prowadzącego. Studenci oceniani są według następującej skali: 

5 100-93% 
4.5 92-85% 
4 84-77% 
3.5 76-69% 
3 68-60% 
2 59-0% 
 

Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem   32 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta  150 (+28 e-learning)   
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