
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

 

I. KARTA PRZEDMIOTU: 

Dydaktyka nauczania języka angielskiego - konwersatorium 

II rok studiów II stopnia, studia niestacjonarne 

CEL PRZEDMIOTU 

C1 Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i problemami dydaktyki języków angielskiego 

jako nauki interdyscyplinarnej, opierającej się na językoznawstwie, psychologii, pedagogice ogólnej 

i teoriach komunikacji społecznej. 

C2 Poszerzenie wiedzy z zakresu dydaktyki nauczania j. angielskiego. 

C3 Poznanie różnych aspektów zawodu nauczyciela. 

C4 Pogłębienie umiejętności tworzenia ćwiczeń rozwijających poszczególne kompetencje. 

C5 Umiejętność wykorzystania nowych technologii w pracy z uczniem. 

C6 Zdobycie wiedzy pozwlającej na prawidłowe reagowanie w sytuacjach trudnych. 

C7 Umiejętność pracy z uczniem z dysfunkcjami. 

C8 Samodoskonalenie w pracy nauczyciela języka obcego. 

C9 Wykształcenie umiejętności tworzenia akademickiego tekstu o charakterze naukowo-

badawczym. 

C10 Wykształcenie umiejętności pogłębionej analizy, syntezy oraz podejścia komparatywnego, w 

szczególności w sferze badań nad językowym materiałem empirycznym.  

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY,  

UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

Przedmiot stanowi część obowiązkową dla wszystkich studentów II roku filologii angielskiej 

studiów niestacjonarnych II stopnia, którzy zdecydowali się na rozszerzenie uprawnień do 

wykonywania zawodu nauczyciela j. angielskiego poprzez kontynuację ścieżki pedagogicznej.  

Zajęcia są częścią bloku zajęć poświęconych tematyce nauczania języka obcego w każdym wieku i 

na różnych poziomach zaawansowania.  

Zajęcia stanowią próbę charakterystyki pracy nauczyciela, znalezienia rozwiązania na trudności i 

wyzwania wynikające z pracy dydaktycznej z uczniami małoletnimi, nastoletnimi oraz dorosłymi. 

Od studentów wymagana jest podstawowa znajomość z dziedziny językoznawstwa, psychologii i 

pedagogiki. 

Student powinien posiadać pogłębioną znajomość pojęć z zakresu dydaktyki nauczania j. 

angielskiego. 

Student powinien posiadać umiejętność podstawowej analizy danych językowych.   

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 w sposób logiczny, przedstawiać poprawnie własne przemyślenia 

i wykazywać chęć współpracy z innymi osobami w grupie.  

Student powinien być aktywny w czasie dyskusji i wykazywać chęć rozwiązania problemów 

występujących w omawianych sytuacjach problemowych. 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EKW1 Student definiuje rolę nauczyciela w procesie rozwijania kompetencji językowej ucznia. 

EKW2 Student zna techniki stosowane w nauczaniu różnych elementów języka angielskiego jako 

języka obcego. 

EKW3 Student zna metody i podejścia w nauczaniu języka angielskiego. 

EKW4 Student zna podstawowe pojęcia, jakimi posługuje się dydaktyka językowa zarówno w 

odniesieniu do zagadnień teoretycznych jak i praktycznych. 

EKW5 Student opisuje aspekty profesjonalnego rozwoju nauczyciela języków obcych. 



EKW6 Student zna sposoby ewaluacji w języku obcym. 

EKW7 Student zna dokumenty pomocne w planowaniu i organizowaniu kursu języka angielskiego 

dla potrzeb zawodowych. 

EKW8 Student zna szczegółowe wymagania stawiane tekstom o charakterze naukowo-badawczym. 

EKW9 Student zna podstawowe metody prowadzenia badań empirycznych (ankieta, wywiad, 

wypowiedź spontaniczna, etc.) sprawdzających językowe kompetencje komunikacyjne badanych. 

EKW10 Student zna sposoby motywowania uczniów oraz utrzymania dyscypliny w klasie. 

EKU1 Student potrafi zaplanować lekcję na różnych poziomach zaawansowania. 

EKU2 Student potrafi ocenić krytycznie istniejące metody i podejścia w nauczaniu języków obcych. 

EKU3 Student zna i opisuje najważniejsze cechy procesu dydaktycznego gwarantującego 

oczekiwaną efektywność w zależności od kontekstu szkolnego, społecznego i kulturowego.   

EKU4 Student potrafi przygotować i właściwie przeprowadzić ewaluację postępów w uczeniu się 

języka obcego. 

EKU5 Student potrafi zidentyfikować potrzeby uczniów. 

EKU6 Student potrafi opracować  materiały autorskie na potrzeby nauczania języka angielskiego dla 

celów zawodowych. 

EKU7 Student potrafi dostosować metody badawcze do wybranego przez siebie zadania 

badawczego. 

EKU8 Student potrafi wyszukiwać, przygotowywać ćwiczenia rozwijające poszczególne 

kompetencje. 

EKU9 Student umie samodzielnie wyszukiwać informacje potrzebne do pracy z uczniem. 

EKU10 Student potrafi samodzielnie przygotować i przeprowadzić lekcję. 

EKU11 Student umie napisać rozkład materiału. 

EKU12 Student umie wykorzystać nowoczesne technologie do procesu nauczania języka obcego. 

EKK1 Student jest świadomy wieloaspektowości procesu nauczania języka obcego. 

EKK2 Student dostrzega związek między postawą nauczyciela, a skutecznością nauczania. 

EKK3 Student wykazuje gotowość krytycznej oceny swoich własnych decyzji i działań oraz potrafi 

wyciągać z nich wnioski.   

EKK4 Student wykazuje świadomość stosowania się do norm etyki zawodowej.   

EKK 5 Student wykazuje świadomość konieczności kreatywnego podejśca do planowania procesu 

dydaktycznego. 

EKK6 Student umie współpracować i koordynować pracę z innymi. 

EKK7 Student potrafi inspirować innych do nauki języka obcego. 

EKK10 Student potrafi znaleźć dostęp do niezbędnej informacji, w tym informacji naukowej. 

EKK11 Student potrafi ocenić swoje predyspozycje do zawodów wykorzystujących pracę nad 

językiem i jego wytworami. 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Forma zajęć – Konwersatorium (K) 
Liczba 

godzin 

Semestr I  

K1 Wybór materiałów nauczania: praca z podręcznikiem kursowym, ocena ćwiczeń 

podręcznikowych. Wybór pomocy naukowych. Projektowanie własnych materiałów 

uzupełniających. 

2 

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

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

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

2 

K3 Efektywne nauczanie słownictwa oraz jak dzała nasza pamieć 2 

K4 Testy językowe: rodzaje testów językowych, planowanie testu, kryteria poprawności 

testu językowego, sprawdzanie i ocena wyników testu, trudności wynikające z 

testowania. 

2 

K5 Język nauczyciela na lekcji, umiejetne sposoby wydawania instrukcji. 2 



K6 Omówienie praktyki pedagogicznej: trudności i wyzwania związane z samodzielnym 

przygotowaniem i prowadzeniem lekcji. 
2 

K7 Autorskie mini lekcje-projekt. 2 

K8 Autorskie mini lekcje-projekt. 1 

W sumie godzin 15 

Semestr 2  

K1 Charakterystyka ucznia w wieku wczesnoszkolnym, omówienie mitów związanych z 

nauczaniem dzieci w klasach 1-3 szkoły podstawowej. 
2 

K2 Trzy teorie rozwoju kognitywnego (rozwoju mózgu): trzej kognitywni 

dewelopmentalisci: Piaget, Vygotsky i Bruner, omówienie i porównanie teorii. 
2 

K3 Nauczanie słownictwa dzieci w klasach 1-3 szkoły podstawowej, lekcje 

demonstracyjne oparte na zastosowaniu kart z obrazkami (flashcards), rola gramatyki w 

nauczaniu słownictwa, praca z podręcznikami do nauki języka angielskiego dla klas 1-3. 

2 

K4 Nauczanie słownictwa dzieci w klasach 1-3 szkoły podstawowej przy użyciu 

multimediów. 
2 

K5 Nauczanie języka angielskiego w klasach 1-3 poprzez wykorzystanie bajek, 

historyjek oraz opowiadań – dyskusja (rozdział 7, strony: 159 – 179) - Cameron, L.  

(2001) Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: CUP. 

2 

K6 Nauczanie języka angielskiego w klasach 1-3 poprzez wykorzystanie bajek, 

historyjek oraz opowiadań, lekcje demonstracyjne. 
2 

K7 Autorskie mini lekcje-projekt. 2 

K8 Autorskie mini lekcje-projekt. 1 

W sumie godzin 15 

Suma godzin w I i II semestrze 30 

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, np. zabawki, kolorowe pudelka, flamastry, 

kolorowe długopisy, karton, kartki samoprzylepne, kredki, plakaty, kostiumy bohaterów z 

bajek, świece, magnesy, koce, 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 Jednym z warunków zaliczenia jest obecność na zajęciach z możliwością dwóch nieobecności 

nieusprawiedliwionych 

P2 Zarówno w I jak i II semestrze studenci przygotowują projekty w parach, grupach oraz 

indywidualnie. Projekty są ściśle związane z tematyka omawianych zagadnień. 

P3 W związku z charakterem kursu, elementem oceny studenta jest rownież jego uczestnictwo i 

zaangażowanie w zajęcia 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Udział w zajęciach 30 godz.  

Przygotowanie się do zajęć 25 godz.  



Dodatkowa praca domowa 11 godz. 

Przygotowanie materiałów do zajęć 20 godz.  

Konsultacje projektowe 8 godz.  

Wykonanie projektu 6 godz.  

SUMA 100 godz. 

Sumaryczna liczba punktów ects dla przedmiotu, sem I i II 4 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

Semestr I 

1. Bachman, L. F. (1990) Fundamental Considerations in Language Testing. New York: 

Oxford University Press. 

2. Brown, H. D. (2007) Principles of Language Learning and Teaching. Fifth edition. New 

York: Longman. Pearson Education Inc. 

3. Brown, H. D. (2001) Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language 

Pedagogy. Second edition. New York: Longman. A Pearson Education Company. 

4. Gerngross, G. and Puchta, H. (1992) Creative Grammar Practice. Getting Learners to Use 

Both Sides of the Brain. Pilgrims Longman Resource Books. 

5. Jones, K. (1982) Simulations in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

6. Lindstromberg, S. (1990) The Recipe Book. Practical Ideas for the Language Classroom. 

Pilgrims Longman Resource Books 

7. Scrivener, J. (1994) The Teacher Development Series.  Learning Teaching. A Guidebook for 

English 

8. Language Teachers. Oxford: Heinemann English Language Teaching. 

9. Singleton, D. 2008. Vocabulary Learning Strategies and Foreign Language Acquisition. 

Second Language Acquisition 27. Trinity College, Dublin, Ireland. Great Britain: Cromwell 

Press Ltd. 

10. Tanner, R. and Green, C. (1998) Tasks for Teacher Education: A Reflective Approach. 

Harlow: Pearson Longman. 

11. Thornbury, S. (1999) How to Teach Grammar. Harlow: Pearson. Longman. 

12. Thornbury, S. (2002) How to Teach Vocabulary. Harlow: Pearson. Longman. 

13. Woodward, T. ( 1992) Ways of Training. Recipes for Teacher Training. Harlow: Longman 

14. Brown, H. D. (2000) Principles of Language Learning and Teaching. Fourth Edition, New 

York: Longman. Pearson Education. 

Semestr II 

1. Cameron, L. and  McKay, P. (2010) Bringing Creative Teaching into the Young Learner 

Classroom. Oxford: Oxford University Press. 

2. Cameron, L.  (2001) Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

3. Edwards, A. and  Knight, P. (1994) Effective  Education in the Early Years. Buckingham: 

Open University Press. 

4. Gordon, T. (2007) Teaching Young Children a Second Language. London: Praeger 

Publishers. 

5. Halliwell, S. (1992)  Teaching English in the Primary Classroom.  Longman Handbooks for 

Language Teachers. Harlow: Longman. 

6. Linse, C. and Nunan, D. (2006) Practical English Language Teaching (PELT) -  PELT 

Young Learners. McGraw-Hill Higher Education. 

7. McKay, P. and Guse, J. (2007) Five-Minute Activities for Young Learners. Cambridge 

Handbook for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press. 



8. Moon, J. (2000) Children Learning English. The Teacher Development Series. Oxford: 

Macmillan Education. 

9. Nixon, C. and Tomlinson, M. (2005) Primary Communication Box: Speaking and Listening 

Activities and Games for Younger Learners. Cambridge Copy Collection. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

10. Nixon, C. and Tomlinson, M (2003) Primary Vocabulary Box: Word Games and Activities 

for Younger Learners. Cambridge Copy Collection. Cambridge: Cambridge University 

Press.  

11. Paul, D. (1997) Songs and Games for Children. Oxford: Heinemann. 

12. Philip, J., Oliver, R. and Macke, A. (2008) Second Language Acquisition and the Younger 

Learner: Child’s Play? Language Learning and Language Teaching. 

Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 

13. Toth, M. (1995) Children’s Games. A Teacher’s Resource Book of Games for Young 

Learners of English. Macmillan Heinemann ELT Games Series. Oxford: Macmillan 

Heinemann. 

14. Vygotsky, L.S. (1978) Mind in Society: The Development of Higher Psychological 

Processes. Great Britain: Harvard University Press. 

15. Wells, G. (1986) The Meaning Makers. Children Learning Language and Using Language to 

Learn. London: Hodder & Stoughton. 

16. Wright, A. (2008) Storytelling with Children. Resource Books for Teachers. Oxford: Oxford 

University Press. 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

Izabela Batyra ibatyra@wp.pl  

II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 

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

Efekt Wiedza 

Student nie 

posiada żadnych 

wiadomości nt. 

metod i technik 

kształcenia, nie 

zna sposobów 

ewaluacji 

kompetencji ani 

dokumentów 

pomocnych w 

planowaniu i 

organizowaniu 

pracy nauczyciela. 

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 i bogatą 

wiedzę z zakresu 

dydaktyki 

nauczania j. 

angielskiego. 

Efekt 

Umiejętności 

Student nie 

osiągnął 

wymaganych 

umiejętności w 

tworzeniu 

własnych narzędzi 

pracy ani 

posługiwaniu się 

nimi 

Student nie 

angażuje się w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia, ale potrafi 

posługiwac się 

podstawową 

terminologią w 

zakresie dydaktyki 

nauczania języka 

angielskiego. 

Student wykazuje 

zaangażowanie w 

przygotowanie 

materiałów na 

zajęcia i osiągnął 

wystarczające 

umiejętności 

dotyczące 

prowadzenia zajęc 

ze wszystkimi 

grupami 

wiekowymi na 

rożnych 

poziomach 

zaawansowania. 

Student jest 

kreatywny, 

zaangażowany 

oraz osiągnął 

znaczące 

umiejętności 

dotyczące 

dydaktyki 

nauczania j. 

angielskiego. 
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Efekt 

Kompetencje 

społeczne 

Brak uczestnictwa 

w zajęciach, oceny 

niedostateczne 

z zadan 

domowych oraz 

projektów Brak 

zaangażowania we 

własny rozwój. 

Student nie 

angażuje się we 

wstawianie sobie 

celów i zadań 

Student 

uczestniczy 

regularnie w 

zajęciach, 

terminowo 

przygotowuje 

prace domowe i 

projekty, ale jego 

postawa jest 

bierna, 

pozbawiona 

kreatywności i 

zaangażowania. 

Student aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach i 

terminowo oddaje, 

przygotowuje 

prace domowe i 

projekty, 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 realizujących ścieżkę nauczycielską  i 

wpisane jest w minimum programowe bloku przedmiotów ze specjalizacji pedagogicznej studiów 

niestacjonarnych II stopnia roku II. 

Elementem dodatkowym kursu jest praktyka ciągła w wymiarze 30 godzin (2pkt ects, Zbo) 

odbywająca się w semestrze zimowym II roku studiów II stopnia w szkole 

ponadgimnazjalnej.  
Zajęcia odbywają się w języku angielskim. 

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

 


