
 

 
Plan pracy zdalnej na okres 1.04-30.09 w roku akademickim 2019/2020 

Nazwa przedmiotu: PNJA - fonetyka, 
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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 Platforma Moodle 
(materiały);  

dyskusja/ćwiczenia 
praktyczne- 
wideokonferencja 
(platforma zoom) 

 

 

 

 
Obserwacja 
 
Informacja zwrotna 
prowadzącego do grupy: 
indywidualny feedback 
wysyłany przez prowadzącego 
na podstawie nagrań i 
transkrypcji; 
 
Ogólny feedback podczas 
wideokonferencji (zoom) 
 
Odpowiedź ustna w czasie zajęć 
online 

Zapis w arkuszu ocen 
na podstawie plików z 
nagraniami dialogów 
przesłanych mailem i 
samodzielnej transkrypcji 

W_02 Platforma Moodle 
(materiały);  

dyskusja/ćwiczenia 
praktyczne- 
wideokonferencja 
(platforma zoom) 

 

Obserwacja 
 
Informacja zwrotna 
prowadzącego do grupy: 
indywidualny feedback 
wysyłany przez prowadzącego 
na podstawie nagrań i 
transkrypcji; 
 
Ogólny feedback podczas 
wideokonferencji (zoom) 
 
Odpowiedź ustna w czasie zajęć 
online 

Zapis w arkuszu ocen 
na podstawie plików z 
nagraniami dialogów 
przesłanych mailem i 
samodzielnej transkrypcji 



 

W_03 Platforma Moodle 
(materiały);  

dyskusja/ćwiczenia 
praktyczne- 
wideokonferencja 
(platforma zoom) 

Obserwacja 
 
Informacja zwrotna 
prowadzącego do grupy: 
indywidualny feedback 
wysyłany przez prowadzącego 
na podstawie nagrań i 
transkrypcji; 
 
Ogólny feedback podczas 
wideokonferencji (zoom) 
 
Odpowiedź ustna w czasie zajęć 
online 

Zapis w arkuszu ocen 
na podstawie plików z 
nagraniami dialogów 
przesłanych mailem i 
samodzielnej transkrypcji 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Ćwiczenie 
transkrypcji/wymowy: 
wysyłanie plików mailem- 
weryfikacja podczas zajęć 
online/indywidualny 
feedback  

Dyskusja (umiejętność 
prezentowania prob- lemów, 
efektów własnej pracy, 
efektywna komu- nikacja)  

Praca pisemna- transkrypcja 
(umiejętność przełożenia 
wiedzy na praktyczną 
umiejętność)  

Zapis w arkuszu ocen 
na podstawie plików z 
nagraniami dialogów 
przesłanych mailem i 
samodzielnej transkrypcji 
 
feedback podczas spotkań 
online 

U_02 Ćwiczenie 
transkrypcji/wymowy: 
wysyłanie plików mailem- 
weryfikacja podczas zajęć 
online/indywidualny 
feedback  

Dyskusja (umiejętność 
prezentowania prob- lemów, 
efektów własnej pracy, 
efektywna komu- nikacja)  

Praca pisemna- transkrypcja 
(umiejętność przełożenia 
wiedzy na praktyczną 
umiejętność)  

Zapis w arkuszu ocen 
na podstawie plików z 
nagraniami dialogów 
przesłanych mailem i 
samodzielnej transkrypcji 
 
feedback podczas spotkań 
online 



 

U_03 Ćwiczenie 
transkrypcji/wymowy: 
wysyłanie plików mailem- 
weryfikacja podczas zajęć 
online/indywidualny 
feedback )  

Dyskusja (umiejętność 
prezentowania prob- lemów, 
efektów własnej pracy, 
efektywna komu- nikacja)  

Praca pisemna- transkrypcja 
(umiejętność przełożenia 
wiedzy na praktyczną 
umiejętność)  

Zapis w arkuszu ocen 
na podstawie plików z 
nagraniami dialogów 
przesłanych mailem i 
samodzielnej transkrypcji 
 
feedback podczas spotkań 
online 

U_04 Ćwiczenie 
transkrypcji/wymowy: 
wysyłanie plików mailem- 
weryfikacja podczas zajęć 
online/indywidualny 
feedback  

Dyskusja (umiejętność 
prezentowania prob- lemów, 
efektów własnej pracy, 
efektywna komu- nikacja)  

Praca pisemna- transkrypcja 
(umiejętność przełożenia 
wiedzy na praktyczną 
umiejętność)  

Zapis w arkuszu ocen 
na podstawie plików z 
nagraniami dialogów 
przesłanych mailem i 
samodzielnej transkrypcji 
 
feedback podczas spotkań 
online 

U_05 Ćwiczenie 
transkrypcji/wymowy: 
wysyłanie plików mailem- 
weryfikacja podczas zajęć 
online/indywidualny 
feedback  

Dyskusja (umiejętność 
prezentowania prob- lemów, 
efektów własnej pracy, 
efektywna komu- nikacja)  

Praca pisemna- transkrypcja 
(umiejętność przełożenia 
wiedzy na praktyczną 
umiejętność)  

Zapis w arkuszu ocen 
na podstawie plików z 
nagraniami dialogów 
przesłanych mailem i 
samodzielnej transkrypcji 
 
feedback podczas spotkań 
online 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Dyskusja w trybie online  Obserwacja/Moni- 
torowanie aktywności 
studentów czasie dyskusji 
online 

Zapis w arkuszu ocen 
na podstawie plików z 
nagraniami dialogów 
przesłanych mailem i 
samodzielnej transkrypcji 
 
feedback podczas spotkań 
online 

K_02 Dyskusja w trybie online  Obserwacja/Moni- 
torowanie aktywności 
studentów czasie dyskusji 
online 

Zapis w arkuszu ocen 
na podstawie plików z 
nagraniami dialogów 
przesłanych mailem i 
samodzielnej transkrypcji 
 



 

feedback podczas spotkań 
online 

    
 
 

 

VI. Kryteria oceny, uwagi… 

Podstawą do zaliczenia przedmiotu będzie opanowanie przez studentów zasad transkrypcji w języku 
angielskim oraz utrwalenie wymowy angielskich głosek. 

Studenci oceniani są na podstawie a) przesłanych na platformę Moodle lub mailowo nagrań z 
czytanymi dialogami i/lub opracowywanymi frazami do oceny odsłuchowej, b) zaliczenia zleconych 
zadań transkrypcji fonetycznej różnego rodzaju materiałów (frazy, dialogi, listy słów itp). 

Warunkiem zaliczenia jest wykonanie wszystkich zadanych prac. Ocena końcowa jest wystawiona na 
podstawie średniej arytmetycznej zadań na ocenę, przy czym zadania z ostatniego/przedostatniego 
spotkania obejmującego konsolidację całego materiału (transkrypcja i zadane dialogi/frazy) stanowią 
50% oceny końcowej. 

Aktywność podczas zajęć online jest szczególnie brana pod uwagę przy wystawianiu oceny końcowej 


