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1. Charakterystyka programu:
1.1. Zało enia programu
Przedstawiony program proponuje holistyczne podej cie do edukacji. Oznacza to, e
ma na uwadze wszechstronny i r¿‰wnomierny rozw¿‰jelektualny,
int
emocjonalny, fizyczny,
etyczny i społeczny ucznia jako istoty, kt¿‰ra poprz
ez integracj bod c¿‰w zewn
trznych i
wewn trznych prze y do wiadcza wiata cał sob . Na nauczyciela za , opr¿‰cz funkcji
instruktora, kontrolera i ewaluatora, nakłada rol doradcy, motywatora i eksperta. We
wsp¿‰łczesnym, szybko rozwijaj
cym si wiecie uczniowie przynosz do klasy wiedz
zdobyt własnym wysiłkiem i najcz ciej dzi ki własnej motywacji. Mo e to by wiat
motoryzacji, informatyki, muzyki, podr¿‰y, mody czy innych kultur. Warto da uczniom
szans , aby nas zadziwili swoimi zainteresowaniami, a tak e aby wymieniaj c si
informacjami, uczyli si nawzajem. Dobrze, by nauczyciel stał si pełnoprawn , integraln
cz ci zespołu klasowego. Wykazuj c zainteresowanie wiedz uczni¿‰w, nauczyciel
wzmacnia ich samoocen i motywuje do dalszego rozwoju.

Typ szkoły: gimnazjum
Poziom: III.0 ¿‰ dla uczni¿‰w pocz
tkuj cych
Poziom III.1 ¿‰ dla uczni¿‰w kontynuuj
cych nauk na podbudowie wymaga dla II etapu
edukacyjnego

Program traktuje autonomi w procesie nauczania jako niezb dny element ka dej
lekcji. Oznacza to, e ucze ma udział w wyborze form pracy i organizacji własnej nauki,
uczy si wyszukiwa odpowiednie materiały pomocnicze (słu temu m.in. prace projektowe,
prezentacje), radzi sobie z problemami, dokonywa samooceny, oceny wzajemnej,
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wsp¿‰łpracowaw grupie. Program przewiduje r¿‰wniekompleksowe przygotowanie uczni¿‰w
do egzaminu gimnazjalnego, co oznacza zapoznanie ich z zakresem wymaga (zakres
gramatyki i słownictwa, poziom wszystkich sprawno ci j zykowych), form egzaminu,
stosowanymi technikami egzaminacyjnymi oraz systemem punktacji. Jedn z form
przygotowywania uczni¿‰w do test¿‰w sprawdzaj
cych s tzw. mock tests, czyli testy pr¿‰bne.
Maj one na celu przede wszystkim oswojenie uczni¿‰w zorm
f
czekaj cego ich testu,
wykształcenie umiej tno ci radzenia sobie ze stresem, b d cym nieodł czn składow
sytuacji egzaminacyjnej oraz stworzenie mo liwo ci wzi cia udziału w pewnego rodzaju
pr¿‰bie przed tak wanym wydarzeniem, jakim jest egzamin gimnazjalny.
1.2. Wyr¿‰
niki programu
CLIL (Content and Language Integrated Learning) ¿‰ zgodnie ze wskazaniami wsp¿‰łczesnej
metodyki nauka j zyka obcego powinna znale si ponad podziałami na przedmioty i
zawiera w sobie tre ci i umiej tno ci z r¿‰nych dziedzin. Jednocze nie poszczeg¿‰lne zadania
powinny by tak skonstruowane, aby nauczyciel j zyka angielskiego m¿‰gł swobodnie
przeprowadzi je samodzielnie, bez dodatkowych przygotowa z zakresu konkretnego
przedmiotu.
ITC (Information and Technology Communication) ¿‰ uczniowie ch
tnie ucz si ,
wykorzystuj c nowoczesne technologie do pozyskiwania informacji z internetu,
komunikowania si mi dzy sob , a szczeg¿‰lnie w trakcie wsp¿‰lnego wykonywaniac pra
projektowych (collaborative learning).
Rozwijanie kompetencji interkulturowej i uczenie tolerancji ¿‰ ma na celu uwraliwianie
uczni¿‰w na nieformalne kontakty z obc kultur i obcokrajowcami, a tak e rozwijanie
wiadomo ci własnej kultury i uczenie sposob¿‰w prezentowania
jej na zewn trz. Niezwykle
wa ne jest u wiadamianie uczniom zjawiska wielokulturowo ci wyst puj cego zar¿‰wno na
całym wiecie, jak i w obr bie kraj¿‰w angloj
zycznych, z uwzgl dnieniem r¿‰wnietych, w
kt¿‰rych zyk
j angielski funkcjonuje jako lingua franca. Termin lingua franca odnosi si do
szeroko u ywanego j zyka, kt¿‰ry jest rodkiem komunikacji mi dzy r¿‰noj zycznymi
grupami ludzi zamieszkuj cymi ten sam kraj, na przykład w odniesieniu do j zyka
angielskiego w krajach skandynawskich.
Autonomia i samoocena ucznia ¿‰ uczniowie powinni miemo liwo oceny zdobytej
wiedzy z własnej perspektywy, wypełniaj c na przykład karty samooceny czy portfolio
j zykowe. Dlatego w programie proponuje si wykorzystanie element¿‰w db cało ci
Europejskiego Portfolio J zykowego. Pracuj c z nim, ucze stara si udokumentowa
zdobyt wiedz , umiej tno ci i do wiadczenia j zykowe oraz mi dzykulturowe zdobyte w
ci gu całego ycia. Portfolio jest na tyle jasno i zrozumiale sprecyzowane, e ka dy
u ytkownik ¿‰ w tym przypadku ucze gimnazjum ¿‰ moe bez problem¿‰w si nim
posługiwa . J zykami stosowanymi w proponowanym dokumencie s j zyk ojczysty oraz
j zyk angielski.
Language awareness ( wiadomo
j zykowa) ¿‰ program kładzie nacisk na rozw¿‰j
wiadomo ci j zykowej ucznia i zach ca do uczenia j zyka pragmatycznego, autentycznego,
u ywanego w realnych sytuacjach komunikacyjnych i j zykowych. Ma to ucznia motywowa
do pracy i słu y wzmocnieniu wiary we własne mo liwo ci, a tak e uwra liwia na j zyk i
pozwoli zauwa y jego przydatno w yciu codziennym. Ucze nie tylko staje si

2

wiadomy tego, co osi gn ł (produkt), ale r¿‰wniejak to osi gn ł (proces), przy u yciu jakich
strategii. Potrafi odr¿‰ni tez od argument¿‰w, stwierdzenie od przykładu, fakt od
opinii itd.

1. 3. Warunki realizacji programu
Niniejszy program odpowiada wymaganiom Podstawy programowej dla III etapu
edukacyjnego, poziom III.0 I III.1, zapisanej w Rozporz dzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia og¿‰lnego w poszczeg¿‰lnych typach
zk¿‰ł
s (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.,
Nr 4, poz. 17).
Program przeznaczony jest do realizacji w gimnazjach, w kt¿‰rych uczniowie
zaczynaj lub kontynuuj nauk j zyka angielskiego i przygotowuj si do egzaminu
gimnazjalnego.
Nauczyciel musi mie mo liwo dostosowania tempa wprowadzania materiału do
aktualnych umiej tno ci j zykowych i mo liwo ci swoich uczni¿‰w, liczebno
ci klasy oraz
liczby godzin lekcyjnych i pozalekcyjnych (je li nauczyciel ma takie do dyspozycji).
Elastyczno programu powinna umo liwi nauczycielowi dokonywanie wyboru materiału
cie pewnych partii materiału na korzy innych, kt¿‰re
(rezygnacj ze szczeg¿‰ł¿‰w, pomini
według nauczyciela uczniowie powinni dokładniej opanowa , poszerzenie tre ci nauczania o
własne pomysły).
Wytyczne co do sposobu i warunk¿‰w podziału uczni¿‰w
na grupy na zaj ciach z
j zyk¿‰w obcych podaje rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2009 r.
zmieniaj ce Rozporz dzenie w sprawie ramowych plan¿‰w nauczania w szkoła
ch publicznych
(Dz. U. Nr 54 z 2009 r., poz. 442). Według Rozporz dzenia obowi zkowe zaj cia edukacyjne
z j zyk¿‰w obcych naley przeprowadza w grupach oddziałowych, mi dzyoddziałowych lub
na y uwzgl dni
miedzyklasowych licz cych od 10 do 24 uczni¿‰w. Przy podziale na grupy le
stopie zaawansowania znajomo ci j zyka obcego. Gwarantuje to indywidualizacj proces¿‰w
nauczania ze szczeg¿‰lnym uwzgldnieniem zar¿‰wno uczni¿‰w z dysfunkcjami, jak i tych
wybitnie zdolnych.
W procesie nauczania
dydaktycznych:

niezb dne

jest

wykorzystanie

nast puj cych

rodk¿‰w

Dla ucznia:
¿‰ podr
cznik,
¿‰ zeszytwicze ,
¿‰ płyta audio z nagraniemcie ki d wi kowej do podr cznika.
Dla nauczyciela:
¿‰ poradnik metodyczny,
¿‰ program nauczania, rozkład materiału i plany wyni
kowe,
¿‰ testy,
¿‰ płyta audio z nagraniemcie ki d wi kowej do podr cznika oraz test¿‰w do słuchania,
¿‰ płyty DVD.
Ponadto:
¿‰rodki multimedialne: odtwarzacz CD i DVD, kamera, komputer, tablica interaktywna wraz
z oprogramowaniem,
¿‰ pomoce wizualne (tablice/plansze/mapy itd),
¿‰ słowniki jednoi dwuj zyczne,
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¿‰ uproszczone dzieła literatury angloj
zycznej (graded readers), czasopisma, ulotki
odpowiednie
do poziomu j zykowego i wieku uczni¿‰w,
¿‰ poradniki gramatyczne,
¿‰ zbiorywicze i test¿‰w.
1.4. Charakterystyka u ytkownik¿‰w programu
Uczniowie
Praca zar¿‰wno z uczniem słabym, jak i zdolnym stano
wi nie lada wyzwanie dla ka dego
nauczyciela. Dlatego niezwykle wa na jest indywidualizacja procesu nauczania. We
wsp¿‰łczesnej szkole coraz wi
cej uczni¿‰w ma trudno
ci w opanowaniu umiej tno ci czytania
i pisania, co przekłada si na problemy w nauce j zyk¿‰w obcych. Do najczstszych postaci
tego zjawiska nale :
- DYSLEKSJA, czyli trudno ci w opanowaniu czytania, kt¿‰re czsto wi
si tak e z
problemami z rozpoznawaniem liter b d ł czeniem ich z nieodpowiednimi d wi kami. Do
cz sto nauczyciele nie potrafi zidentyfikowa dysleksji u ucznia. Najpowszechniejszym
kryterium stosowanym w ocenie jest zauwa alny rozd wi k pomi dzy inteligencj ucznia a
jego osi gni ciami. Uczniowie dyslektyczni nie maj trudno ci w m¿‰wieniu i słuchaniu,
natomiast maj problemy z opanowaniem czytania i literowania. Do najbardziej znanych
symptom¿‰w dysleksji nale:
¿‰ mylenie liter i wyraz¿‰w o podobnym brzmieniupisie
i za b/d, p/q, np. dad bad pad,
¿‰ przestawianie i opuszczanie liter albo sylab, prz
ekr canie ko c¿‰wek wyraz¿‰w,
¿‰ problem z rozr¿‰
nieniem prawej i lewej strony b d kierunk¿‰w (np. wsch¿‰d ¿‰ zach¿‰d),
¿‰ kłopoty z literowaniem,
¿‰ pomijanie sł¿‰w w trakcie czytania,
¿‰ problemy z utrzymaniem porzdku.
Ucze dyslektyczny czyta niech tnie, szczeg¿‰lnie na głos, zazwyczaj take nie rozumie tego,
co czyta, ma wi c trudno ci z opowiedzeniem tre ci przeczytanego tekstu b d dialogu.
Szczeg¿‰lnie widoczne moe to by wła nie na lekcjach j zyka obcego. W przypadku j zyka
angielskiego mamy do czynienia z brakiem jednoznacznej zale no ci pomi dzy fonetyczn a
graficzn form wyraz¿‰w. Uczedyslektyczny nie dostrzega tych r¿‰nic i cz sto nie stosuje
poprawnego zapisu wyraz¿‰w.
- DYSORTOGRAFIA, czyli trudno ci w opanowaniu poprawnej pisowni (chodzi tu o
wszelkiego rodzaju odst pstwa od prawidłowego zapisu). Bł dy dysortograficzne mog
wynika z braku mo liwo ci zastosowania zasad pisowni, czasem s skutkiem braku
umiej tno ci koncentracji uwagi b d braku nawyku kontrolowania rezultatu swojej pracy.
Dysfunkcja ta mo e by bardzo widoczna w pisowni angielskiej, w kt¿‰rej ze
uc stosuje zapis
fonetyczny, u ywaj c m.in. liter charakterystycznych dla j zyka polskiego, a nie angielskiego,
np. window ¿‰ łindoł
.
Specyficzne bł dy w przypadku dysortografii:
¿‰ uporczywe opuszczanie, dodawanie i przestawianie
liter i sylab,
¿‰ mylenie liter zwierciadlanych,
¿‰ tworzenie wyraz¿‰w bezsensownych wskutek pojawieni
a si w wyrazie kilku bł d¿‰w.
Słownik powinien by nieodł cznym towarzyszem dziecka, kt¿‰re ma trudno
ci z poprawn
pisowni .
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- DYSGRAFIA, czyli trudno ci w utrzymaniu prawidłowej formy graficznej pisma. Nale y
pami ta , e niski poziom graficzny pisma, ko lawe litery wychodz ce poza linijki, bazgroły,
pozaginane kartki, zaniedbany i brudny zeszyt to nie zawsze oznaka niechlujstwa i lenistwa.
Warto zwr¿‰cite uwag , w jaki spos¿‰b uczetrzyma długopis, oł¿‰wek, kredk
, z jak sił je
przyciska itd. Uczni¿‰w z wy
ej wymienionymi deficytami nale y traktowa z du empati i
uwag . Młody człowiek musi mie czas i szanse na rozwijanie si we własnym tempie,
dlatego nie powinien by nara ony na stał negatywn informacj zwrotn . Specjalne
traktowanie nie mo e jednak oznacza promowania tych dysfunkcji czy nadawania
przywilej¿‰w z nimi zwi
zanych. Mogłoby to zach ca innych uczni¿‰w do czerpania korzy
ci
z dysfunkcji. Wa ne jest r¿‰wnie, aby nauczyciel pami tał, e dziecko z deficytami powinno
zosta poddane terapii, kt¿‰rej post
py w du ej mierze zale od:
¿‰ poziomu inteligencji ¿‰ dziecko inteligentniejsze
szybciej znajdzie wiele sposob¿‰w na
poradzenie
sobie z trudno ciami, np. znajduj c mnemotechniczne sposoby utrwalania pisowni,
¿‰ wieku ¿‰ im młodsze dziecko, tym szybsze iksze
wi post py,
¿‰ zakresu i gł
boko ci zaburze ¿‰ im mniejsze zaburzenia, tym lepsze rokowania,
¿‰ stanu psychicznego dziecka ¿‰elijedziecku towarzysz inne deficyty, w¿‰wczas post
py w
terapii
s wolniejsze,
¿‰ wsp¿‰łpracy z rodzicami,
¿‰ wsp¿‰łpracy ze szkoł
¿‰ im nauczyciel lepiej rozumie trudno
ci dziecka, a dziecko ma
wi ksze poczucie bezpiecze stwa i akceptacji, tym lepsze efekty.
Nauczyciele
Program jest przeznaczony dla nauczycieli maj cych pełne kwalifikacje do nauczania
j zyka angielskiego, okre lone stosownym rozporz dzeniem Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie
szczeg¿‰łowych kwalifikacji wymaganych od nauczyciel
i oraz okre lenia szk¿‰ł i wypadk¿‰w,
w kt¿‰rych mona zatrudni nauczycieli nie maj cych wy szego wykształcenia lub
uko czonego zakładu kształcenia nauczycieli, Dz. U. Nr 50 z 2009 r., poz. 400).

2. CELE I TRE CI NAUCZANIA
2.1. Og¿‰lne cele edukacyjne III etapu kształcenia
Zgodnie z Podstaw programow gł¿‰wnym celem nauczania w gimnazjum jest
opanowanie przez uczni¿‰w zyka
j
angielskiego w stopniu zapewniaj cym im sprawn
komunikacj j zykow . Nauce j zyka powinno towarzyszy poszerzanie wiedzy o kulturze i
yciu codziennym kraj¿‰w angloj
zycznych. Szkoła jest odpowiedzialna za rozwijanie w
uczniu poczucia własnej warto ci i wiary w swoje mo liwo ci, co jest warunkiem rozwoju i
post p¿‰w ucznia. Szkoła powinna r¿‰wnie
wykształci w uczniu umiej tno samodzielnego
zdobywania wiedzy i rozwijania kompetencji j zykowej. Ucze powinien mie tak e
zapewnione mo liwo ci u ywania j zyka jako narz dzia przy wykonywaniu zada
zespołowych, szczeg¿‰lnie interdyscyplinarnych. Uczn
iowie ko cz cy gimnazjum powinni
by otwarci na wiat, zmotywowani do dalszego poszerzania wiedzy i umiej tno ci,
tolerancyjni wobec innych kultur i wiadomi ich r¿‰norodno ci. Program zakłada, e
uczniowie rozpoczynaj cy nauk j zyka angielskiego w gimnazjum zako cz j na poziomie
A2/B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia J zykowego (ESOKJ).
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2.2. Cele edukacji j zykowej dla pocz tkuj cych ¿‰ Poziom III.0
(według Podstawy programowej z komentarzami. Tom 3. J zyki obce w szkole podstawowej,
gimnazjum i liceum; www.reformaprogramowa.men.gov.pl)
Cele kształcenia ¿‰ wymagania og¿‰lne
- Znajomo
rodk¿‰w zykowych.
j
Ucze posługuje si bardzo podstawowym zasobem
rodk¿‰w zykowych
j
(leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych),
umo liwiaj cym realizacj pozostałych wymaga og¿‰lnych w zakresie temat¿‰w wskazanych
w wymaganiach szczeg¿‰łowych.
- Rozumienie wypowiedzi. Ucze rozumie bardzo proste i kr¿‰tkie wypowiedzi ustne
artykułowane wyra nie i powoli, w standardowej odmianie j zyka, a tak e kr¿‰tkie i proste
wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczeg¿‰łowych.
zr
- Tworzenie wypowiedzi. Ucze samodzielnie formułuje bardzo kr¿‰tkie, proste i ozumiałe
wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczeg¿‰łowych.
- Reagowanie na wypowiedzi. Ucze uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych
sytuacjach reaguje w spos¿‰b zrozumiały, adekwatnie
do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub
pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczeg¿‰
łowych.
- Przetwarzanie wypowiedzi. Ucze zmienia form przekazu ustnego lub pisemnego w
zakresie opisanym w wymaganiach szczeg¿‰łowych.
Tre ci nauczania ¿‰ wymagania szczeg¿‰łowe
1. Ucze posługuje si bardzo podstawowym zasobem rodk¿‰w zykowych
j
(leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umo liwiaj cym realizacj pozostałych
puj cych temat¿‰w:
wymaga og¿‰lnych w zakresie nast
¿‰ człowiek (np. dane personalne, wygl
d zewn trzny, uczucia i emocje, zainteresowania),
¿‰ dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomiesz
cze domu i ich wyposa enia),
¿‰ szkoła (np. przedmioty nauczania,ycie szkoły),
¿‰ praca (np. popularne zawody i zwi
zane z nimi czynno ci, miejsce pracy),
¿‰ycie rodzinne i towarzyskie (np. członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynno ci ycia
codziennego, formy sp dzania czasu wolnego),
¿‰ywienie (np. artykuły spo ywcze, posiłki, lokale gastronomiczne),
¿‰ zakupy i usługi (np. rodzaje sklep¿‰w, towary,zedawanie
spr
i kupowanie, korzystanie z
usług),
¿‰ podr¿‰
owanie i turystyka (np. rodki transportu, orientacja w terenie, informacja
turystyczna,
zwiedzanie),
¿‰ kultura (np. dziedziny kultury, uczestnictwo w lturze),
ku
¿‰ sport (np. popularne dyscypliny, sprz
t sportowy, imprezy sportowe),
¿‰ zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawyleczenie),
i
¿‰ technika (np. korzystanie z podstawowych urz
dze technicznych),
¿‰wiat przyrody (np. pogoda, ro liny i zwierz ta, krajobraz),
¿‰ elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego zyka
j
oraz o kraju ojczystym, z
uwzgl dnieniem
kontekstu mi dzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej.
2. Ucze rozumie ze słuchu bardzo proste, kr¿‰tkie wypowiedz
i (np. instrukcje, komunikaty,
rozmowy)
artykułowane powoli i wyra nie, w standardowej odmianie j zyka:
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¿‰ reaguje na polecenia,
¿‰ okre
la gł¿‰wnmy l tekstu,
¿‰ znajduje w tek
cie okre lone informacje,
¿‰ okre
la intencje nadawcy/autora tekstu,
¿‰ okre
la kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuacj , uczestnik¿‰w).
3. Ucze rozumie kr¿‰tkie, proste wypowiedzi pisemne (np. pisy
na informacyjne, listy, ulotki
reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy i proste teksty narracyjne):
¿‰ okre
la gł¿‰wnmy l tekstu,
¿‰ znajduje w tek
cie okre lone informacje,
¿‰ okre
la intencje nadawcy/autora tekstu,
¿‰ okre
la kontekst wypowiedzi (np. nadawc , odbiorc , form tekstu).
4. Ucze tworzy bardzo kr¿‰tkie, proste i zrozumiałe wypowie
dzi ustne:
¿‰ opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynno
ci,
¿‰ opowiada o wydarzeniachycia codziennego,
¿‰ przedstawia fakty z przeszło
ci i tera niejszo ci,
¿‰ opisuje swoje upodobania,
¿‰ wyra
a opinie i uczucia,
¿‰ przedstawia intencje i plany na przyszło.
dzi pisemne w formie prostych
5. Ucze tworzy bardzo kr¿‰tkie, proste i zrozumiałe wypowie
wyra e i zda (np. wiadomo , e mail, kr¿‰tki opis):
¿‰ opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i czynno
ci,
¿‰ opisuje wydarzeniaycia codziennego,
¿‰ przedstawia fakty z przeszło
ci i tera niejszo ci,
¿‰ opisuje swoje upodobania,
¿‰ wyra
a opinie i uczucia,
¿‰ opisuje intencje i plany na przyszło.
6. Ucze reaguje ustnie w prosty i zrozumiały spos¿‰b w typo
wych sytuacjach:
¿‰ nawi
zuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, wita si i egna,
udziela podstawowych informacji na sw¿‰j temat i pyt
a o dane rozm¿‰wcy i innych os¿‰b),
¿‰ stosuje formy grzeczno
ciowe,
nienia,
¿‰ uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyja
¿‰ prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia,
¿‰ wyra
a opinie i yczenia, pyta o opinie i yczenia innych,
¿‰ wyra
a emocje (np. rado , niezadowolenie, zdziwienie),
¿‰ wyra
a pro by i podzi kowania oraz zgod na spełnienie pro by lub odmow ,
¿‰ prosi o powt¿‰rzenie
d bwyja nienie (sprecyzowanie) tego, co powiedział rozm¿‰wca
.
7. Ucze reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. e mail, wiadomo ) w typowych
sytuacjach:
¿‰ nawi
zuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, udziela podstawowych
informacji na sw¿‰j temat i pyta o dane rozm¿‰wcy
nnych
i i os¿‰b),
¿‰ uzyskuje i przekazuje proste informacje i wyja
nienia (np. wypełnia formularz),
¿‰ prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia,
¿‰ wyra
a pro by i podzi kowania oraz zgod na spełnienie pro by lub odmow .
8. Ucze przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:
¿‰ przekazuje informacje zawarte w materiałach wizua
lnych (np. mapach, symbolach,
piktogramach),
¿‰ przekazuje w zyku
j
polskim gł¿‰wne my
li lub wybrane informacje z prostego tekstu w
j zyku obcym.
9. Ucze dokonuje samooceny (np. przy u yciu portfolio j zykowego) i wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy nad j zykiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie bł d¿‰w,
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prowadzenie notatek, zapami tywanie nowych wyraz¿‰w, korzystanie z tekst¿‰w kultu
ry w
j zyku obcym).
10. Ucze wsp¿‰łdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcy
jnych j zykowych pracach
projektowych.
j
obcym (np. z encyklopedii, medi¿‰w,
11. Ucze korzysta ze r¿‰deł informacji w zyku
instrukcji obsługi) r¿‰wnieza pomoc technologii informacyjno komunikacyjnych.
12. Ucze stosuje strategie komunikacyjne (np. domy lanie si znaczenia wyraz¿‰w z
kontekstu, rozumienie tekstu zawieraj cego nieznane słowa i zwroty) i strategie
kompensacyjne (np. opis, zast pienie innym wyrazem) w przypadku, gdy nie zna lub nie
pami ta jakiego wyrazu.
13. Ucze ma wiadomo j zykow (np. podobie stw i r¿‰nic mi dzy j zykami).

2.3. Cele edukacji j zykowej na podbudowie wymaga
Poziom III.1

dla II etapu edukacyjnego ¿‰

Cele kształcenia ¿‰ wymagania og¿‰lne:
rodk¿‰w zykowych
j
- Ucze posługuje si podstawowym zasobem rodk¿‰w
Znajomo
j zykowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych),
umo liwiaj cym realizacj pozostałych wymaga og¿‰lnych w zakresie temat¿‰w wskazanych
w wymaganiach szczeg¿‰łowych.
Rozumienie wypowiedzi - Ucze rozumie proste, kr¿‰tkie wypowiedzi ustne artykułow
ane
wyra nie, w standardowej odmianie j zyka, a tak e proste wypowiedzi pisemne, w zakresie
opisanym w wymaganiach szczeg¿‰łowych.
e
Tworzenie wypowiedzi - Ucze samodzielnie formułuje kr¿‰tkie, proste i zrozumiał
wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczeg¿‰łowych.
Reagowanie na wypowiedzi - Ucze uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach
reaguje w spos¿‰b zrozumiały, adekwatnie do sytuacji
komunikacyjnej, ustnie lub w formie
prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczeg¿‰łowych.
Przetwarzanie wypowiedzi - Ucze zmienia form przekazu ustnego lub pisemnego w
zakresie opisanym w wymaganiach szczeg¿‰łowych.
Tre ci nauczania ¿‰ wymagania szczeg¿‰łowe
1. Ucze posługuje si podstawowym zasobem rodk¿‰w zykowych
j
(leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umo liwiaj cym realizacj pozostałych
wymaga og¿‰lnych w zakresie nast
puj cych temat¿‰w:
¿‰ człowiek (np. dane personalne, wygl
d zewn trzny, cechy charakteru, uczucia i emocje,
zainteresowania),
¿‰ dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomiesz
cze w domu i ich wyposa enia),
¿‰ szkoła (np. przedmioty nauczania,ycie szkoły),
¿‰ praca (np. popularne zawody i zwi
zane z nimi czynno ci, miejsce pracy),
¿‰ycie rodzinne i towarzyskie (np. okresy ycia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele,
czynno ci ycia codziennego, formy sp dzania czasu wolnego, wi ta i uroczysto ci, styl
ycia, konflikty i problemy),
¿‰ywienie (np. artykuły spo ywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne),
¿‰ zakupy i usługi (np. rodzaje sklep¿‰w, towary,zedawanie
spr
i kupowanie, korzystanie z
usług, reklama),
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¿‰ podr¿‰
owanie i turystyka (np. rodki transportu, orientacja w terenie, hotel, informacja
turystyczna, wycieczki, zwiedzanie),
¿‰ kultura (np. dziedziny kultury, tw¿‰rcy i ichła,
dzie
uczestnictwo w kulturze, media),
¿‰ sport (np. dyscypliny sportu, sprz
t sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy),
¿‰ zdrowie (np. higieniczny trybycia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie,
uzale nienia),
¿‰ nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki
, obsługa i korzystanie z podstawowych
urz dze technicznych, technologie informacyjno komunikacyjne),
¿‰wiat przyrody (np. pogoda, ro liny i zwierz ta, krajobraz, zagro enie i ochrona rodowiska
naturalnego, kl ski ywiołowe),
¿‰ycie społeczne (np. konflikty i problemy społeczne, przest pczo ),
¿‰ elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego zyka
j
oraz o kraju ojczystym, z
uwzgl dnieniem kontekstu mi dzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej.
2. Ucze rozumie ze słuchu proste, kr¿‰tkie, typowe wypowied
zi (np. instrukcje, komunikaty,
ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyra nie, w standardowej odmianie j zyka:
¿‰ reaguje na polecenia,
¿‰ okre
la gł¿‰wnmy l tekstu,
¿‰ znajduje w tek
cie okre lone informacje,
¿‰ okre
la intencj nadawcy/autora tekstu,
¿‰ okre
la kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuacj , uczestnik¿‰w),
nia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.
¿‰ rozr¿‰
3. Ucze rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury,
ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły
prasowe i teksty narracyjne):
¿‰ okre
la gł¿‰wnmy l tekstu,
la gł¿‰wnmy l poszczeg¿‰lnych czci tekstu,
¿‰ okre
¿‰ znajduje w tek
cie okre lone informacje,
¿‰ okre
la intencje nadawcy/autora tekstu,
¿‰ okre
la kontekst wypowiedzi (np. nadawc , odbiorc , form tekstu),
¿‰ rozpoznaje zwi
zki pomi dzy poszczeg¿‰lnymi czciami tekstu,
nia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.
¿‰ rozr¿‰
4. Ucze tworzy kr¿‰tkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ust
ne:
¿‰ opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i ynno
cz ci,
¿‰ opowiada o wydarzeniachycia codziennego,
¿‰ przedstawia fakty z przeszło
ci i tera niejszo ci,
¿‰ relacjonuje wydarzenia z przeszło
ci,
¿‰ wyra
a i uzasadnia swoje opinie, pogl dy i uczucia,
¿‰ przedstawia opinie innych os¿‰b,
¿‰ przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany
na przyszło ,
¿‰ opisuje do
wiadczenia swoje i innych os¿‰b,
¿‰ stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi
w zale no ci od sytuacji.
emne (np. notatka, ogłoszenie,
5. Ucze tworzy kr¿‰tkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pis
zaproszenie, pozdrowienia, yczenia, wiadomo , ankieta, poczt¿‰wka, mail,
e
opis, kr¿‰tki list
prywatny):
¿‰ opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i ynno
cz ci,
¿‰ opisuje wydarzeniaycia codziennego,
¿‰ przedstawia fakty z przeszło
ci i tera niejszo ci,
¿‰ relacjonuje wydarzenia z przeszło
ci,
a i uzasadnia swoje pogl dy, uczucia,
¿‰ wyra
¿‰ przedstawia opinie innych os¿‰b,
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¿‰ opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany narzyszło
p
,
¿‰ opisuje do
wiadczenia swoje i innych os¿‰b,
¿‰ stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi
w zale no ci od sytuacji.
6. Ucze reaguje ustnie w spos¿‰b zrozumiały w typowych sytu
acjach:
¿‰ nawi
zuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, wita si i egna,
udziela podstawowych informacji na sw¿‰j temat i pyt
a o dane rozm¿‰wcy oraz innych os¿‰b),
¿‰ rozpoczyna, prowadzi i ko
czy rozmow ,
¿‰ stosuje formy grzeczno
ciowe,
¿‰ uzyskuje i przekazuje informacje i wyja
nienia,
¿‰ prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjachycia codziennego (np. wymiana
zakupionego towaru),
¿‰ proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i suges
tie,
¿‰ prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia,
¿‰ wyra
a opinie, intencje, preferencje i yczenia, pyta o opinie, preferencje i yczenia innych,
zgadza si , sprzeciwia si ,
¿‰ wyra
a emocje (np. rado , niezadowolenie, zdziwienie),
¿‰ prosi o radi udziela rady,
¿‰ wyra
a pro by i podzi kowania oraz zgod na spełnienie pro by lub odmow ,
a skarg , przeprasza, przyjmuje przeprosiny,
¿‰ wyra
¿‰ prosi o powt¿‰rzenie
d bwyja nienie (sprecyzowanie) tego, co powiedział rozm¿‰wca
.
7. Ucze reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. e mail, wiadomo , poczt¿‰wka,
kr¿‰tki list prywatny) w typowych sytuacjach:
¿‰ nawi
zuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, udziela podstawowych
informacji na sw¿‰j temat i pyta o dane rozm¿‰wcyz ora
innych os¿‰b),
¿‰ uzyskuje i przekazuje informacje i wyja
nienia (np. wypełnia formularz),
¿‰ prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjachycia codziennego (np. uzgadnianie
formy sp dzania czasu),
¿‰ proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i suges
tie,
¿‰ prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia,
¿‰ wyra
a opinie, intencje, preferencje i yczenia, pyta o opinie, preferencje i yczenia innych,
zgadza si , sprzeciwia si ,
¿‰ wyra
a emocje (np. rado , niezadowolenie, zdziwienie),
¿‰ prosi o radi udziela rady,
¿‰ wyra
a pro by i podzi kowania oraz zgod na spełnienie pro by lub odmow ,
¿‰ wyra
a skarg , przeprasza, przyjmuje przeprosiny.
8. Ucze przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:
¿‰ przekazuje wzyku
j
obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach,
mapach, symbolach, piktogramach), audiowizualnych (np. filmach, reklamach) oraz tekstach
obcoj zycznych,
¿‰ przekazuje w zyku
j
polskim gł¿‰wne my
li lub wybrane informacje z tekstu w j zyku
obcym,
¿‰ przekazuje wzyku
j
obcym informacje sformułowane w j zyku polskim.
9. Ucze dokonuje samooceny (np. przy u yciu portfolio j zykowego) i wykorzystuje
techniki samodzielnej pracy nad j zykiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie bł d¿‰w,
prowadzenie notatek, zapami tywanie nowych wyraz¿‰w, korzystanie z tekst¿‰w kultu
ry w
j zyku obcym).
10. Ucze wsp¿‰łdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcy
jnych j zykowych pracach
projektowych.
j
obcym (np. z encyklopedii, medi¿‰w,
11. Ucze korzysta ze r¿‰deł informacji w zyku
instrukcji obsługi), r¿‰wnieza pomoc technologii informacyjno komunikacyjnych.
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12. Ucze stosuje strategie komunikacyjne (np. domy lanie si znaczenia wyraz¿‰w z
kontekstu, rozumienie tekstu zawieraj cego nieznane słowa i zwroty) i strategie
kompensacyjne (np. zast pienie innym wyrazem, opis, rodki niewerbalne) w przypadku, gdy
nie zna lub nie pami ta wyrazu.
13. Ucze ma wiadomo j zykow (np. podobie stw i r¿‰nic mi dzy j zykami).

3.1 . Tre ci kulturoznawcze i proeuropejskie
nie na lekcjach j zyka obcego kształtuje si
We wsp¿‰łczesnej szkole to wła
wiadomo kulturowa w kontek cie całego kontynentu europejskiego, a tak e rozwijane s
kompetencje interkulturowe i odbywa si nauka tolerancji. Dlatego te w procesie
dydaktycznym nauczane tre ci powinny nie tylko dotyczy obszaru kulturowego j zyka
docelowego, ale tak e rozwija umiej tno przedstawiania do wiadcze wynikaj cych z
kontakt¿‰w z r¿‰
nymi kulturami oraz dzielenia si nimi. Ucze powinien by uwra liwiany na
to, jak wa nym elementem w nauce s nieformalne kontakty z obcokrajowcami. Wa ne jest
tak e rozwijanie u uczni¿‰wwiadomo ci własnego dziedzictwa kulturowego i nauczanie
sposob¿‰w przekazywania tej wiedzy na zewn
trz. Uczniowie i nauczyciele wykorzystuj
internet do wsp¿‰łpracy ponad granicami, wsp¿‰łdziała
j ze sob , wymieniaj si informacjami
i materiałami do nauki. Tego typu programy pozwalaj na poszerzenie mo liwo ci
edukacyjnych oferowanych nie tylko uczniom, ale i nauczycielom, a tak e motywuj uczni¿‰w
do nauki i otwarcia si na wpływy kultur innych kraj¿‰w. Sprzyjaj nabywaniu wiedzy
mi dzykulturowej i umiej tno ci komunikacyjnych, nadaj c perspektyw kulturze i
warto ciom oraz umo liwiaj c wprowadzenie innowacji pedagogicznych. Wszystkie te
czynniki sprawiaj , e programy e learningowe tworz atrakcyjne rodowisko nauki dla
uczni¿‰w, nauczycieli i całej szkoły.
Programy unijne oparte na korzystaniu z internetu umo liwiaj wsp¿‰łprac
bli niaczych szk¿‰ł podstawowych i rednich w Europie za po rednictwem medi¿‰w
elektronicznych, a tak e promuj szkolenia nauczycieli. Zapewniaj te nauczycielom
przestrze wirtualn i wsparcie organizacyjne, po rednicz c w nawi zywaniu kontakt¿‰w
pomi dzy szkołami z r¿‰nych kraj¿‰w, umoliwiaj młodym ludziom wsp¿‰lne rozwijanie
zainteresowa , sprzyjaj pokonywaniu uprzedze , promuj tolerancj i motywuj do nauki.
Zach caj one zar¿‰wno nauczycieli, jaki i uczni¿‰w do nauki
oprzez
p wykorzystanie internetu
i r¿‰norodnych program¿‰w komputerowych. Ten spos¿‰b nauki
jest bardzo silnie osadzony w
realiach szkolnych i dzi ki temu ucze rozwija kompetencje j zykowe, interkulturowe i
techniczne. Pozwala tak e na nauk komunikacji pisemnej i ustnej w j zykach obcych, a
dzi ki temu u wiadamia potrzeb nauki j zyk¿‰w i motywuje do niej ucznia, poniewa
wszelkie aspekty j zyka, jak chocia by słownictwo czy gramatyka, wykorzystywane s na
bie co. Ucze zdobywa wiedz bardziej indywidualnie, dzi ki czemu jest bardziej
zaanga owany emocjonalnie w proces kształcenia. Młodzi ludzie mog tak e wymienia
mi dzy sob pogl dy i opinie w naturalnej dla nich sytuacji komunikacyjnej, jak s czaty,
fora internetowe, tworzenie i publikowanie stron internetowych oraz umieszczanie ich w
wirtualnej przestrzeni.
Dzi ki tego typu programom uczniowie zyskuj sposobno poznania innych kultur,
lepsz znajomo własnej kultury i jej warto ci. Zyskuj szans odkrywania wsp¿‰lnych
uniwersalnych warto ci w kontek cie szerszym ni lokalny, rozpoznawania podobie stw i
r¿‰nic kulturowych i, co jest niezwykle istotne, akceptowania ich bez os dzania. W ramach
takiego programu mog ze sob wsp¿‰łpracowanauczyciele nie tylko j zyka angielskiego,
ale tak e innych przedmiot¿‰w. Wprawdzie nauczyciele ci mog napotka trudno ci w
rozwijaniu kompetencji lingwistycznych i interkulturowych, m.in. ze wzgl du na to, e
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brakuje takich tradycji i odpowiednich wskaza w programach nauczania. Istotne jest tak e
to, e praca nad tre ciami innymi ni j zyki obce otwiera przed uczniami mo liwo ci dalszej
edukacji, a w przyszło ci ¿‰ pracy w innych krajach. Wane jest r¿‰wnieto, e e learning to
doskonała zabawa, kt¿‰ra w nowatorski spos¿‰b rozwija
umiej tno ci i zainteresowania
uczni¿‰w.

4. PROCEDURY OSI GANIA CEL¿‰W
4.1. Metody pracy
Ze wzgl du na r¿‰norodno osobowo ci, jak reprezentuje zesp¿‰ł uczni¿‰w, nie jest
wskazane ograniczenie si przez nauczyciela do jednej lub dw¿‰ch metod naucza
nia. W
niniejszym programie proponuje si podej cie holistyczne z zastosowaniem element¿‰w
r¿‰nych metod. Spo r¿‰d nich na wyr¿‰
nienie zasługuj dwie pierwsze metody jako wiod ce,
a pozostałe jako wspomagaj ce i uatrakcyjniaj ce proces nauczania.
Metoda komunikacyjna - W metodzie tej najcz ciej stosowan form jest praca w grupach i
parach. Jej gł¿‰wny cel toukształtowanie umiej tno ci efektywnego komunikowania si .
Metoda ta usuwa nauczyciela nieco w cie . Ma on ograniczy czas swojego m¿‰wienia na
korzy czasu komunikowania si uczni¿‰w mi
dzy sob . Jego zadaniem jest monitorowanie
pracy uczni¿‰w, z reguły bez poprawiania i przerywan
ia. W przeznaczonym do tego czasie
nauczyciel dostarcza informacji zwrotnej, w kt¿‰rej
wyja nia bł dy, jakie uczniowie popełnili,
podaj c poprawne modele wypowiedzi. W metodzie tej wa na jest skuteczno wypowiedzi,
a nie jej poprawno .
Metoda kognitywna - Celem tej metody jest wykształcenie kompetencji j zykowej, kt¿‰ra za
pomoc okre lonej liczby reguł gramatycznych umo liwia rozumienie i generowanie
niesko czenie wielu poprawnych zda . W metodzie tej bł d jest traktowany jako zjawisko
naturalne zwi zane z procesem uczenia si oraz jako dow¿‰d na to,e proces ten ma miejsce.
Obja nienia i komentarze gramatyczne nauczyciela ułatwiaj pokonywanie trudno ci.
Metoda audiolingwalna - W metodzie tej nauka j zyka m¿‰wionego wyprzedza naukj zyka
pisanego. Uczniowie powtarzaj zwroty i całe zdania, wicz poprawn wymow i intonacj
zar¿‰wno poprzez powt¿‰rzenia indywidualne, jak i ralne.
ch¿‰ Nauczyciel kontroluje
poprawno reakcji j zykowych uczni¿‰w. Eliminuje situ u ycie j zyka ojczystego oraz
wszelkie komentarze i obja nienia gramatyczne. Gł¿‰wna technika to powtarzanie
(drilling) i
uczenie si na pami .
Metoda bezpo rednia - Metoda ta polega na prowadzeniu konwersacji pomi dzy uczniem a
nauczycielem w warunkach jak najbardziej zbli onych do naturalnych. Uczenie nast puje w
trakcie naturalnych interakcji j zykowych z nauczycielem b d z rodzimym u ytkownikiem
j zyka w czasie pobytu za granic , gdzie nie ma mowy o systematycznym uczeniu si
gramatyki i słownictwa. Tre ci nauczania nie podlegaj ani selekcji, ani gradacji. Nauczyciel,
lub te rodzimy u ytkownik j zyka, m¿‰wi w spos¿‰b naturalny, a ucze
stara si rozumie
wypowied , w czym pomaga mu naturalny kontekst.
Metoda gramatyczno tłumaczeniowa - W metodzie tej gł¿‰wny nacisk kładzie sina nauk
gramatyki, a tłumaczenie to jedna z podstawowych technik. Najcz ciej dzieje si to w formie
pisemnej lub na bazie tekstu pisanego. Uczniowie analizuj zasady gramatyczne j zyka
obcego, u ywaj c j zyka ojczystego. Metoda ta z jednej strony mo e wydawa si nu ca,
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jednak s
sukcesu.

uczniowie, kt¿‰rym moe odpowiada , gdy

daje poczucie bezpiecze stwa i

Sugestopedia - Według Georgi ¿‰ozonowa, tw¿‰rcy tej metody, pozytywn
a sugestia stymuluje
nauk . Relaksuj ce i przyjemne warunki pracy s tworzone gł¿‰wnie poprzez odpowiedni
muzyk . Materiał j zykowy jest prezentowany uczniom w postaci dłu szego dialogu przy
akompaniamencie muzyki powa nej, np. symfonii Beethovena czy muzyki barokowej. Klasa
ma odpowiednie o wietlenie, wygodne miejsca do siedzenia oraz przedmioty lub napisy
zwi zane z tematem, umieszczone w widocznym miejscu.
Task based teaching - Jest to metoda trzystopniowa. Najpierw uczniowie przypominaj sobie
i poszerzaj wiedz (zwroty, słowa) przydatn w temacie, kt¿‰ry zdefiniował nauczyciel.
Potem, pracuj c w parach lub małych grupach, wykonuj c zadanie (najcz ciej wiczenie
zwi zane z czytaniem, słuchaniem lub rozwi zywaniem problemu). Na koniec nast puje etap
prezentacji zadania przed klas w formie m¿‰wionej lub wizualnej. Informacja zwrotn
a
nauczyciela jest dopełnieniem wysiłk¿‰w uczni¿‰w.
Do ka dej z wy ej wymienionych metod mo na doło y elementy metody naturalnej,
w kt¿‰rej nauczyciel nie zmusza uczni¿‰w do m¿‰wienia,
ale oczekuje na ich spontaniczne
pr¿‰by wypowiedzi. Sam nauczyciel natomiast uywa prostego j zyka w zrozumiałym dla
ucznia kontek cie.
4.2. Sugerowane formy pracy
Podczas lekcji praca nauczyciela i uczni¿‰w moe przybiera r¿‰ne formy w zale no ci
od rodzaju zadania, liczebno ci klasy i czasu, jakim dysponuje nauczyciel na wprowadzenie
danej aktywno ci j zykowej.
Ze wzgl du na stawiane cele nauczania mo na wyr¿‰ni trzy podstawowe formy pracy
lekcyjnej: praca z cał klas , praca indywidualna oraz praca w parach b d w grupach.
Proporcje mi dzy nimi nie b d stałe, ze wzgl du na typ zadania, mo liwo ci czasowe, jak i
szczeg¿‰lne potrzeby kadej grupy j zykowej.
Form sugerowan przez program jest praca w grupach b d w parach umo liwiaj ca
uczniom yw komunikacj i aktywizuj ca ich w najwi kszym stopniu.
Poni ej przedstawiono trzy podstawowe formy pracy na lekcji z uwzgl dnieniem
czynno ci nauczyciela i uczni¿‰w oraz przedstawieniem zalet
i wad tych form pracy:

Czynno ci nauczyciela
Czynno ci uczni¿‰w
¿‰ elementy wykładu (nauczyciel
¿‰ odpowiedzi na zapytania i instrukcje
opisuje, wyja nia, instruuje)
nauczyciela
¿‰ zadawanie pyta
¿‰ s pontaniczne reakcje uczni¿‰w
¿‰ reagowanie na wypowiedzi uczni¿‰w
(zapytania, komentarze)
(pochwały, zach ty, akceptacja,
łagodna krytyka)
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Pozytywne strony
Negatywne strony
¿‰ nauczyciel uczy wiele os¿‰b w tym ¿‰ ograniczone zaanga
owanie
samym czasie
pojedynczych uczni¿‰w
¿‰ uczniowie czujsi cz ci grupy
¿‰ nauka odbywa siw jednakowym
¿‰ uczniowie przygotowywani
s
do
tempie (dla niekt¿‰rych uczni¿‰w za
pracy samodzielnej (np. w domu)
wolnym, dla innych za szybkim)

UCZENIE CAŁEJ KLASY
Czynno ci nauczyciela
¿‰ instruowanie i wyja
nianie
¿‰ monitorowanie
¿‰ informacja zwrotna

Czynno ci uczni¿‰w
¿‰ wykonywanie polece
¿‰ korzystanie z dora
nej pomocy
nauczyciela lub
kolegi/kole anki

Pozytywne strony
¿‰ umo
liwia dostosowanie tempa pracy
do indywidualnych potrzeb uczni¿‰w
¿‰ umo
liwia wiczenie wi kszo ci
sprawno ci
¿‰ umo
liwia nauczycielowi ocen i
kontrol ucznia
¿‰ umo
liwia nauczycielowi
przydzielenie zada według
indywidualnych zdolno ci i potrzeb
uczni¿‰w

Negatywne strony
¿‰ niewielkie mo
liwo ci interakcji
¿‰ uczniowie ko
cz zadania w r¿‰nym
czasie (cz sto pojawiaj si problemy z
dyscyplin )

PRACA INDYWIDUALNA
Czynno ci nauczyciela
¿‰ instruowanie i wyja
nianie
¿‰ wzmacnianie działapar/grup mniej
aktywnych
¿‰ tonowanie działamog cych
powodowa problemy z dyscyplin
¿‰ udzielanie informacji zwrotnej

Czynno ci uczni¿‰w
¿‰ wykonywanie zadawsp¿‰lnie z koleg
/
kole ank lub z grup
¿‰ reagowanie na wypowiedzi
kolegi/kole anki lub grupy

Pozytywne strony
Negatywne strony
¿‰ redukuje dominacjnauczyciela
¿‰ ograniczona kontrola nauczyciela
¿‰ zwi
ksza czasowy udział uczni¿‰w w (mo e to skutkowa u ywaniem j zyka
procesie nauki
ojczystego, hałasem w klasie, brakiem
¿‰ umo
liwia interakcje
aktywno ci uczni¿‰w nie
miałych lub
¿‰ aktywizuje uczni¿‰w w procesie nauki
słabszych)

14

PRACA W PARACH I GRUPACH
Aby unikn negatywnych zjawisk w czasie pracy grupowej, dobrze jest ustali
nast puj ce zasady:
- Wszyscy s aktywni.
- Ka da wypowied jest jednakowo wa na i szanowana.
- Uwa nie słuchamy i nie przerywamy wypowiedzi innych.
- Nie oceniamy ani nie krytykujemy innych wypowiedzi.
- Wypowiadamy si we własnym imieniu.
- Dyskutujemy na temat, o problemie, a nie o osobie.
- Dbamy o og¿‰lny klimat wzajemnej akceptacji iyczliwo ci.

5.1. Sugerowane techniki nauczania
W czasie wiczenia poszczeg¿‰lnych sprawno
ci nauczyciel mo e korzysta
nast puj cych technik nauczania:

z

M¿‰WIENIE
- Zadawanie pyta i udzielanie na nie odpowiedzi;
- Układanie pyta do tekstu, obrazu, nagrania, zdania oznajmuj cego itd;
- Budowanie dialog¿‰w według wzor¿‰w;
- Omawianie r¿‰nic pomi dzy tekstami, obrazkami, nagraniami;
- Skecze, wiczenia dramowe;
- Recytowanie wierszy, piewanie piosenek i szant;
- Zadania oparte na uzupełnianiu luk informacyjnych;
- Opowiadanie historyjek.
WYMOWA
- Ch¿‰ralne i indywidualne powtarzanie za wzorem;
- Czytanie na głos w klasie oraz czytanie dłu szych tekst¿‰w w domu.
SŁUCHANIE
- Dyktando;
- Zaznaczanie usłyszanego d wi ku, wyrazu, zdania, ilustracji;
- Szeregowanie ilustracji w kolejno ci ich wyst powania w tek cie;
- Wypełnianie tabeli, diagramu;
- Wykonywanie gestu, rysunku, czynno ci zgodnie z poleceniem;
- Słuchanie opowiadania nauczyciela lub nagrania oraz wyb¿‰r zdania, kt¿‰re jest najbli
sze
tre ci; zaznaczanie odpowiedzi metod prawda/fałsz.
CZYTANIE
- Wybieranie wła ciwego obrazka lub jego elementu na podstawie tekstu;
- Szeregowanie ilustracji w kolejno ci ich wyst powania w tek cie;
- Wybieranie wła ciwych odpowiedzi do pyta sformułowanych na podstawie tekstu
(multiple choice);
- Poprawianie bł dnych informacji w tek cie;
- Wypełnianie tabel/luk brakuj c informacj ;
- Zaznaczanie danych z tekstu na mapach, diagramach, planach, rysunkach itd
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- Zdania typu prawda/fałsz;
- Uporz dkowanie pomieszanych zda , fragment¿‰w tekstu, dialog¿‰w;
- Dopasowywanie tytuł¿‰w do akapit¿‰w tekstu;
- Nadawanie tytułu tekstowi lub wybieranie najlepszego tytułu z kilku propozycji.
PISANIE
- Uzupełnianie lub układanie napis¿‰w w historyjkach
komiksowych;
- Opisywanie miejsc, rzeczy, os¿‰b;
- Pisanie ycze , kart z wakacji, zaprosze , SMS-¿‰w, maili,
e
list¿‰w prywatnych;
- Pisanie tekst¿‰w formalnych, takich jak ogłoszeni
e, yciorys, formularz, ankieta;
- Pisanie wypracowa lub kilkuzdaniowych wypowiedzi na zadany temat;
- Zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi do tekstu.

5.2. Indywidualizacja pracy
Sposobem na zapewnienie wszystkim uczniom optymalnych warunk¿‰w do nauki oraz
na motywowanie
ich do podejmowania nowych wyzwa , przy uwzgl dnieniu ich indywidualnych cech
charakteru i preferencji dotycz cych sposobu nauki, jest regularne wprowadzanie zada o
zr¿‰nicowanym stopniu trudno ci (mixed abilities), zada do wyboru (options) oraz zada
dodatkowych (extra activities).
5.3. Strategie komunikacyjne
Spo r¿‰d czterech podstawowych sprawno
ci j zykowych (dwie receptywne:
rozumienie ze słuchu i czytanie oraz dwie produktywne: m¿‰wienie i pisanie) nauczyciel moe
na lekcji skupi si na rozwijaniu kilku z nich (integrated skills lesson) lub na jednej
wybranej. W przypadku wiczenia rozumienia ze słuchu nale y pami ta , aby tekst był na
nieco wy szym poziomie j zykowym ni poziom j zykowy uczni¿‰w.
Przykładowa struktura lekcji po wi conej uczeniu rozumienia ze słuchu:
pre listening ¿‰ mo
emy zacz od nakłonienia uczni¿‰w do przewidywania tematu nag
rania
(gdy patrz na fotografie b d tytuł) lub słownictwa, kt¿‰re moe si pojawi . Mo na te na
tym etapie wprowadzi kilka kluczowych sł¿‰w.
first listening ¿‰ zanim przyst
pimy do słuchania, nale y sprawdzi , czy gło no nagrania jest
odpowiednia. Pierwszemu wysłuchaniu powinny towarzyszy 2¿‰3 pytania natury og¿‰lnej
(listening for the gist) lub zadanie typu: dopasuj tytuły do fragment¿‰w kstu.
te Po uzyskaniu
poprawnych odpowiedzi przyst pujemy do drugiego słuchania.
second listening ¿‰ podczas drugiego słuchania uczniowie powinni wyko
na wiczenia
sprawdzaj ce dokładniejsze zrozumienie tekstu (listening for specific information). Mo na
zastosowa w tym celu r¿‰ne techniki: pytania wielokrotnego wyboru, zadania typu:
prawda/fałsz, uzupełnianie luk itd.
follow up ¿‰ materiał zawarty w nagraniu mona w dalszej cz ci lekcji wykorzysta do
dyskusji, odgrywania scenek dramowych, pisania dialog¿‰w, wypracowaitd.
W czasie wiczenia rozumienia tekstu czytanego nale y pami ta o r¿‰nych strategiach
czytania. Jedn z nich jest skimming, czyli czytanie tekstu w celu og¿‰lnego zrozumienia
(reading for the gist) oraz scanning polegaj cy na wyszukiwaniu szczeg¿‰ł¿‰w
reading
(
for
details).
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Przykładowa struktura lekcji po wi conej uczeniu rozumienia tekstu czytanego:
no by poprzedzone
¿‰
pre reading ¿‰ podobnie jak w przypadku słuchania czytanie powin
wiczeniami motywuj cymi, w czasie kt¿‰rych uczniowie przewidujtre , ucz si kilku
nowych sł¿‰w, wyst
puj cych w tek cie, układaj pytania, na kt¿‰re chcieliby znale
odpowiedzi.
¿‰
first reading ¿‰ do pierwszego czytania uczniowie majpodane 2¿‰3 pytania og¿‰lne lub
zadanie typu: dopasuj do tekstu fragmenty z niego usuni te.
¿‰
second reading ¿‰ w trakcie drugiego słuchania uczniowie wykonuj wiczenia wymagaj ce
dokładniejszego zrozumienia tekstu (uzupełnianie luk, zadania typu prawda/fałsz itd).
¿‰
follow up ¿‰ materiał zawarty w tek
cie mo na w dalszej cz ci lekcji wykorzysta do
dyskusji, pracy ze słownikiem, wicze dramowych, pisania wypracowa itd.
Do wicze w m¿‰wieniu
uczniowie powinni by przygotowani przez nauczyciela,
podobnie jak do wiczenia innych sprawno ci j zykowych. Mog to by
wiczenia
kontrolowane (controlled activities),w czasie kt¿‰rych uczniowie uczsi nowych sł¿‰w i
struktur poprzez wiczenie wymowy i intonacji. Powtarzaj słowa i zdania na podstawie
usłyszanych przykład¿‰w, obrazk¿‰w, napis¿‰w itd.form
Inn wicze przygotowuj cych do
swobodnego m¿‰wienia s wiczenia sterowane (guided activities), w czasie kt¿‰rych
uczniowie ju nie tylko powtarzaj , ale tworz własne wypowiedzi z u yciem wcze niej
nauczonych sł¿‰w i struktur (np. dialog, kr¿‰tkieania
pyt ¿‰ odpowiedzi itd). Słuy temu
stworzenie tzw. luki informacyjnej (opinion/information gap), czyli sytuacji, w kt¿‰rej jeden
ucze chce pozna opini drugiego lub uzyska informacj , kt¿‰rej sam nie ma. Na tym etapie
nauczyciel nadal zwraca uwag na poprawno j zykow uczni¿‰w i stara sikorygowa ich
bł dy. Swobodne wypowiedzi (freer communication) to wiczenia, w czasie kt¿‰rych
uczniowie bardziej wicz płynno swobodnej wypowiedzi ni jej poprawno . Nauczyciel
nie powinien ingerowa w przypadku popełnianych przez nich bł d¿‰w. Moe je natomiast
notowa i odnie si do nich po zako czeniu zadania. Nale y pami ta , aby zapewni
uczniom bodziec do rozmowy, tak aby mogła ona brzmie w miar naturalnie.
Podobnie jak w przypadku m¿‰wienia,wiczenia w pisaniu mog mie charakter
kontrolowany, sterowany i swobodny. ¿‰wiczenie w pis
aniu obejmuje kilka aspekt¿‰w: pismo,
pisowni , interpunkcj , budow zda , organizacj tekstu (podział na akapity), sp¿‰jno, styl
(formalny, nieformalny), form (SMS, list, kr¿‰tka notatka). Poniewa wiczenia w pisaniu nie
s lubiane przez uczni¿‰w, naley dobrze ich zmotywowa chocia by poprzez taki bodziec, jak
fragment nagrania, tekstu, filmu, do kt¿‰rego majsi odnie w formie listu, wyra enia opinii
itd. Innym bod cem mo e by przyzwolenie nauczyciela na napisanie przez ucznia tekstu na
komputerze, opatrzenie go zdj ciem, rysunkiem itd.
5.4. Inne techniki nauczania
Prace projektowe
Tworzenie projektu mo e sta si doskonał okazj do realizowania idei
interdyscyplinarno ci, czyli ł czenia wiedzy, kt¿‰r uczniowie nabyli na lekcjach innych
przedmiot¿‰w. Nauczyciel nie odgrywa tu roli ekspert
a, ale jest raczej organizatorem projektu.
Przydziela konkretne zadania, doradza, gdzie znale potrzebne informacje (inni nauczyciele,
rodzice, media, lektura itd). Je eli jest to np. projekt na temat zwyczaj¿‰w panujcych w
Wielkiej Brytanii, uczniowie b d prawdopodobnie wspiera si wiedz z dziedziny historii,
geografii, przyrody itd. Dzi ki projektom uczniowie wicz u ycie j zyka jak najbardziej
zbli one do autentycznego, a słu y tu on jako narz dzie, a nie cel sam w sobie.
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Techniki dramowe
Odgrywanie scenek z podr cznik¿‰w, bajek, sztuk itd. jest dla wi
kszo ci uczni¿‰w
przyjemnym wiczeniem, wyzwalaj cym spontaniczno i motywacj . Przed wyst pem
nauczyciel powinien dobrze zaznajomi uczni¿‰w ze scenariuszem, upewnisi , czy jest
zrozumiały, prze wiczy wymow i da im czas na przygotowanie si . Elementy dramy
mo na stosowa na lekcji lub na uroczysto ciach szkolnych (Dzie Matki, jasełka itd).
Uczniowie uczestnicz nie tylko w procesie nauki j zyka, ale r¿‰wniew re yserowaniu
przedstawienia. Sami przygotowuj kostiumy, dekoracje, wprowadzaj własne pomysły.
Wszystkie te czynno ci rozwijaj ich kreatywno . ¿‰wiczenia tego typu integrujgrup ,
o mielaj mniej aktywnych uczni¿‰w i prawie zawsze dajpoczucie sukcesu.
5.5. Style uczenia si
Nauczyciel powinien tak przygotowa i poprowadzi zaj cia, aby uczniowie o r¿‰nych
stylach uczenia si mieli r¿‰wne szanse na dobre opanowanie nowego mate
riału. Oto
najcz ciej wyst puj ce style uczenia si :
Auditory Learners ¿‰ najlepiej uczsi poprzez słuchanie, m¿‰wienie, gło
ne czytanie. Lubi
takie zadania jak: wywiady, debaty, sprawozdania, opowiadania, konwersacje.
Visual Learners ¿‰ najlepiej ucz si poprzez wizualne prezentacje nowego materiału,
obserwowanie, ciche czytanie. Lubi pracowa nad wykresami, mapami, diagramami,
tekstami opatrzonymi rysunkami.
Tactile Learners ¿‰ najlepiej uczsi przez dotyk, czynno ci manualne. Lubi rysowanie,
malowanie, gry planszowe, modelowanie, wykonywanie przedmiot¿‰w według instrukcji itd.
Kinesthetic Learner ¿‰ r¿‰wnie
najlepiej ucz si przez dotyk, czynno ci manualne, ale przy
u yciu całego ciała. Lubi gry i zabawy ruchowe, wykonywanie modeli, przeprowadzanie
do wiadcze .
Global Learners ¿‰ to uczniowie spontaniczni i polegaj
cy na własnej intuicji. Najlepiej ucz
si , gdy materiał i spos¿‰b jego prezentacji przedstawi
ony jest w oryginalny spos¿‰b. Lubi
wsp¿‰łpracowai dlatego odpowiada im branie udziału w konkursach, czytanie na głos,
opowiadanie i pisanie historyjek, praca z wykorzystaniem program¿‰w komputerowych.
i organizuj sobie nauk , koncentruj c si na
Analytic Learners ¿‰ to uczniowie, kt¿‰rzy planuj
szczeg¿‰łach. Najlepiej ucz si indywidualnie. Lubi , gdy cele i wymagania s jasno
sformułowane, a instrukcje podawane stopniowo.
5.6. Struktura lekcji
Klasyczna lekcja j zyka angielskiego mo e przebiega według nast puj cej struktury:
¿‰ rozgrzewkazykowa
j
(warm up/pre teaching) ¿‰ np. sprawdzenie pracy domowej, powt¿‰rka
materiału z poprzednich lekcji w formie pytanie ¿‰dpowied
o
, piosenka, dyskusja itd.,
¿‰ wprowadzenie nowego materiału
presentation),
(
¿‰wiczenie nowego materiału pod cisł kontrol nauczyciela (controlled practice),
¿‰wiczenie nowego materiału przy pomocy nauczyciela lub kolegi/kole anki (guided
practice),
¿‰ spontaniczne ycie
u nabytych umiej tno ci (production).
Ka da struktura lekcji mo e by stosowana dowolnie przez nauczyciela w zale no ci od
grupy uczni¿‰w.
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6. PRZEWIDYWANE OSI GNI CIA UCZNI¿‰W

Poziom
podstawowy

A1 Osoba posługuj ca si j zykiem na tym poziomie rozumie i potrafi
stosowa potoczne wyra enia i bardzo proste wypowiedzi dotycz ce
konkretnych potrzeb ycia codziennego. Potrafi formułowa pytania
z zakresu ycia prywatnego, dotycz ce np.: miejsca, w kt¿‰rym
mieszka, ludzi, kt¿‰rych zna, i rzeczy, kt¿‰re posiad
a, oraz odpowiada
na tego typu pytania. Potrafi przedstawia siebie i innych. Potrafi
prowadzi prost rozmow , pod warunkiem e rozm¿‰wca m¿‰wi
wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
A2 Osoba posługuj ca si j zykiem na tym poziomie rozumie
wypowiedzi i cz sto u ywane wyra enia w zakresie temat¿‰w
zwi zanych z yciem codziennym (s to np.: bardzo podstawowe
informacje dotycz ce osoby rozm¿‰wcy i jego rodziny, zakup¿‰w,
otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewa si w rutynowych, prostych
sytuacjach komunikacyjnych, wymagaj cych jedynie bezpo redniej
wymiany zda na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty spos¿‰b
opisywa swoje pochodzenie i otoczenie, w kt¿‰rymyje, a tak e
porusza sprawy zwi zane z najwa niejszymi potrzebami ycia
codziennego.

Poziom
samodzielno ci

B1 Osoba posługuj ca si j zykiem na tym poziomie rozumie znaczenie
gł¿‰wnych w
tk¿‰w przekazu zawartego w jasnych, standardowych
wypowiedziach, kt¿‰re dotyczznanych jej spraw i zdarze typowych
dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzi sobie w
wi kszo ci sytuacji komunikacyjnych, kt¿‰re mogsi zdarzy w
czasie podr¿‰y w regionie, gdzie m¿‰wi sidanym j zykiem. Potrafi
tworzy proste, sp¿‰jne wypowiedzi ustne lub pisemne na tem
aty,
kt¿‰re sjej znane b d j interesuj . Potrafi opisywa do wiadczenia,
zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, kr¿‰tkouzasadniaj c
b d wyja niaj c swoje opinie i plany.
B2 Osoba posługuj ca si j zykiem na tym poziomie rozumie znaczenie
gł¿‰wnych wtk¿‰w przekazu zawartego w złoonych tekstach na
tematy konkretne i abstrakcyjne, ł cznie z rozumieniem dyskusji na
tematy techniczne z zakresu jej specjalno ci. Potrafi porozumiewa
si na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzi normaln rozmow
z rodzimym u ytkownikiem j zyka, nie powoduj c przy tym napi cia
u kt¿‰rejkolwiek ze stron. Potrafi ¿‰ w szerokim esie
zakr temat¿‰w ¿‰
formułowa przejrzyste i szczeg¿‰łowe wypowiedzi ustne lub
pisemne, a tak e wyja nia swoje stanowisko w sprawach b d cych
przedmiotem dyskusji, rozwa aj c wady i zalety r¿‰nych rozwi za .
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6.1. Kontrola i ocena osi gni

uczni¿‰w

W procesie nauki ucze podlega ocenianiu bie cemu (w formie pisemnej oraz ustnej)
oraz okresowemu (najcz ciej w formie pisemnej). Kontrola bie ca powinna by cz sta, ma
bowiem na celu skłonienie uczni¿‰w do systematycznej
pracy oraz dostarczenie im informacji
zwrotnych dotycz cych ich post p¿‰w i trudno
ci. Kontrola okresowa jest dokonywana raz lub
dwa razy w semestrze i ma na celu sprawdzenie opanowania cało ci materiału przerabianego
przez dłu szy czas. W przypadku obu sposob¿‰w oceniania ucznio
wie powinni by
poinformowani o zakresie umiej tno ci i materiału, kt¿‰ry bdzie sprawdzany, oraz o sposobie
kontroli i oceny.
Ocena powinna:
¿‰ dotyczykonkretnych osi gni ucznia,
¿‰ wynikaz kryteri¿‰w znanych uczniom i nauczycielowi,
¿‰ dostarczamaksymalnej ilo ci informacji o jako ci pracy ucznia,
¿‰ motywowa
,
¿‰ brapod uwag uzdolnienia i post py ucznia.
W przypadku ocen bie cych i okresowych stosowa nale y punktacj przyj t przez
Gimnazjum nr 7 im. gen. Tadeusza ¿‰ Bora ¿‰ Komorowsk
iego w Grudzi dzu:
Oceny bie ce i oceny klasyfikacyjne r¿‰droczne i roczne ustala siwedług nast puj cej
skali:
stopie celuj cy ¿‰ 6,
stopie bardzo dobry ¿‰ 5,
stopie dobry ¿‰ 4,
stopie dostateczny ¿‰ 3,
stopie dopuszczaj cy ¿‰ 2,
stopie niedostateczny ¿‰ 1.
Ustala si nast puj cy spos¿‰b oceniania prac punktowanych:
0%-30% niedostateczny,
31%-50% dopuszczaj cy,
51%-74% dostateczny,
75%-90% dobry,
91%-100% bardzo dobry.
Ocen celuj c otrzymuje ucze , kt¿‰ry spełni wymagania na ocenbardzo dobr , a
ponadto wykona dodatkowe zadanie wymagaj ce stosowania rozwi za nietypowych.

6.2. Kryteria oceniania
Ocena celuj ca
* Ucze czyta uproszczone lektury w oryginale.
* Ucze samodzielnie poszerza wiedz na temat kultury kraj¿‰w obszaru zyka
j
angielskiego
(po polsku oraz po angielsku w materiałach adaptowanych ¿‰ np. w czasopismach ze
słowniczkiem).
* Oceny cz stkowe i bie ce wskazuj na wysoki poziom przygotowania do zaj .
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* Ucze zdecydowanie wyr¿‰nia si na tle grupy pod wzgl dem opanowania czterech
sprawno ci j zykowych: pisania, rozumienia tekstu czytanego, rozumienia ze słuchu i
m¿‰wienia.
* Ucze systematycznie i dobrze wykonuje zadania domowe oraz wiczenia zawarte zar¿‰wno
w podr czniku, jak i w zeszycie wicze .
* Ucze samodzielnie i tw¿‰rczo rozwija własne uzdolnieniai zainteresowania (projekty,
własne inicjatywy zwi zane z nauk j zyka angielskiego, prezentacje, gazetki itd).
* Ucze uczestniczy w olimpiadach, konkursach zagranicznych, krajowych, lokalnych,
szkolnych.
Ocena bardzo dobra
* Ucze rozwija wszystkie cztery sprawno ci j zykowe w stopniu r¿‰wnomiernym.
* Bardzo dobrze zna słownictwo i struktury gramatyczne nabyte w toku nauczania i
prawidłowo ich u ywa.
* W kontakcie z rodzimym u ytkownikiem j zyka potrafi przekazywa , zrozumie i
odtworzy informacje w zakresie materiału odpowiadaj cego swojemu poziomowi
j zykowemu.
* Reaguje na poprawiane przez nauczyciela bł dy zar¿‰wno w pisowni, jak i w m¿‰wieniu (to
znaczy, stara si je zrozumie i pami ta wersje poprawne).
* Jest w stanie poprawi własne bł dy w m¿‰wieniu, pisaniu iwiczeniach gramatycznych.
* Ucze potrafi samodzielnie zaprezentowa wyniki własnej pracy, wypowiada własne
zycznych.
zdanie, nawi zuj c do obyczajowo ci polskiej i kraj¿‰w angloj
* Oceny cz stkowe i bie ce wskazuj na bardzo dobry poziom przygotowania do zaj .

Ocena dobra
* Cho rozw¿‰j czterech sprawno
ci jest wyra ny, to jednak nie w stopniu r¿‰wnomiernym.
Ucze np. gorzej pisze (forma, ortografia), ni m¿‰wi lub rozumie tekst czytany lub słuchany.
* Zna słowa i struktury gramatyczne nabyte w toku nauczania i u ywa ich, cho z drobnymi
bł dami.
* W kontakcie z rodzimym u ytkownikiem j zyka potrafi z reguły przekazywa , zrozumie i
odtworzy informacje w zakresie materiału odpowiadaj cego swojemu poziomowi
j zykowemu, cho czasem wymaga to dodatkowych wyja nie ze strony rozm¿‰wcy i
słuchaj cego.
* Zazwyczaj reaguje na bł dy poprawiane przez nauczyciela.
* Zazwyczaj potrafi zidentyfikowa własny bł d i go poprawi .
* Oceny cz stkowe i bie ce wskazuj na dobry poziom przygotowania do zaj .
Ocena dostateczna
* Ucze rozwija cztery sprawno ci j zykowe w stopniu nier¿‰wnomiernym, maj
c dodatkowo
problemy w obr bie niekt¿‰rych z nich, np. m¿‰wi do
płynnie, ale nie zawsze zrozumiale, na
og¿‰ł rozumie tekst czytany, ale brak umiej
tno ci odgadywania znacze struktur, fraz lub
słownictwa z kontekstu powoduje, e pewne fragmenty s dla niego zupełnie niezrozumiałe.
* Raczej zna struktury gramatyczne i słownictwo nabyte w toku nauczania i u ywa ich w
miar sprawnie lub zna je do dobrze, lecz nie u ywa w mowie i pi mie.
* W kontakcie z rodzimym u ytkownikiem j zyka stosuje wypowiedzi proste i kr¿‰tkie,
oczekuj c podobnych ze strony rozm¿‰wcy. Sporadycznie nie do
chodzi jednak do
komunikacji.
* Czasem reaguje na bł dy poprawiane przez nauczyciela.
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* Raczej umie poprawi sw¿‰j bł
d, je li jest zasygnalizowany przez nauczyciela.
* Oceny cz stkowe i bie ce wskazuj na dostateczny poziom przygotowania do zaj .
Ocena dopuszczaj ca
* Ucze rozwija cztery sprawno ci j zykowe w stopniu ograniczonym, bazuj c raczej na
umiej tno ciach nabytych we wcze niejszym stadium nauki.
* Zna niekt¿‰re struktury gramatyczne i słownictwo
nabyte w toku nauczania i u ywa ich,
jednak czasami nawi zanie komunikacji jest niemo liwe.
* W kontakcie z rodzimym u ytkownikiem j zyka stosuje wypowiedzi bardzo proste i
kr¿‰tkie, oczekuj
c podobnych ze strony rozm¿‰wcy.
* Rzadko reaguje na bł dy poprawiane przez nauczyciela.
* Raczej nie jest w stanie zidentyfikowa własnego bł du.
* Oceny cz stkowe i bie ce wskazuj na niski poziom przygotowania do zaj
i
niesystematyczno .
Ocena niedostateczna
* Ucze nie opanował wiadomo ci i umiej tno ci okre lonych wymaganiami edukacyjnymi
na poziomie grupy, w kt¿‰rej siznajduje.
6.3. Techniki kontroli i oceny post p¿‰w uczni¿‰w
Poni ej przedstawiono przykładowe techniki kontroli bie cej i okresowej osi gni
ucznia. Przed poddaniem ucznia kontroli, nale y go o tym uprzedzi oraz pom¿‰c mu
powt¿‰rzymateriał. Nale y si wi c upewni , czy uczniowie rozumiej i pami taj materiał,
kt¿‰ry dzie
b
sprawdzany. Słu
temu lekcje powt¿‰rzeniowe, po
wi cone dodatkowym
wiczeniom oraz wyja nieniom.
Sprawdzaj c znajomo słownictwa, mo na zastosowa nast puj ce techniki:
¿‰ podawanie antonim¿‰w,
¿‰ grupowanie sł¿‰w według kategorii,
¿‰czenie
ł
definicji ze słowem,
¿‰ parafrazowanie,
¿‰ podawanie definicji słowa,
¿‰ tłumaczenie,
¿‰ podawanie synonim¿‰w,
¿‰ uzupełnianie luk w tek
cie lub zdaniu.
Sprawdzaj c znajomo gramatyki, mo na zastosowa nast puj ce techniki:
¿‰ dobieranie struktur do sytuacji przedstawionycha nobrazku,
¿‰ parafrazowanie,
¿‰ układanie pytai odpowiedzi,
¿‰ test wielokrotnego wyboru,
¿‰ tłumaczenie,
¿‰ transformacje,
¿‰ układanie zdaz rozsypanych wyraz¿‰w,
¿‰ uzupełnianie luk w zdaniu odpowiedniform słowa,
¿‰ wyszukiwanie i poprawianie bł
d¿‰w.
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Sprawdzaj c umiej tno m¿‰wienia
, mo na zastosowa nast puj ce techniki:
¿‰ dialogi,
¿‰ dyskusje,
¿‰ elementy technik dramowych (odgrywanie r¿‰l, przed
stawienia),
itd),
¿‰ opisywanie (os¿‰b, rzeczy, wydarze
¿‰ parafrazowanie czyjejwypowiedzi,
¿‰ por¿‰wnywanie (os¿‰b, wydarze
, rzeczy itd),
¿‰ sprawozdania/relacje (z wydarze
, np. sportowych),
¿‰ streszczenia (czytanki, artykułu).
Ocena powinna bra pod uwag nie tylko stopie przyswojenia wiedzy i opanowania
umiej tno ci, lecz tak e mo liwo ci ucznia i poczynione przez niego post py. Bardzo wa ne
jest ocenianie umiej tno ci komunikowania si ustnego, kt¿‰re motywuje uczni¿‰w do
wiczenia j zyka w mowie. Uczniowie, kt¿‰rzy m¿‰wi
dobrze, ale pisz testy słabo, nie b d c
ocenianymi za umiej tno m¿‰wienia, byliby dyskryminowani. M¿‰wienie oceniamy
w
kategoriach: płynno , poprawno , bogactwo struktur i słownictwa, wymowa.
Sprawdzaj c umiej tno rozumienia tekstu czytanego (reading comprehension), mo na
zastosowa
nast puj ce techniki:
¿‰czenie
ł
fragment¿‰w tekstu z ich wizualnreprezentacj (zdj cie, rysunek),
dkowanie akapit¿‰w,
¿‰ porz
¿‰ odpowiadanie na pytania og¿‰lne i szczeg¿‰łowe
ekstu,
do t
¿‰ zadania typu prawda/fałsz,
¿‰ test wielokrotnego wyboru,
¿‰ uzupełnianie luk,
¿‰ wyszukiwanie i poprawianie bł
dnych informacji,
¿‰ wyszukiwanie wskazanych informacji w tek
cie,
¿‰ parafrazowanie.
Sprawdzaj c umiej tno pisania, mo na zastosowa nast puj ce techniki:
¿‰ dyktando,
¿‰ tekst sterowany (nale
y w nim zawrze wskazane informacje, np. w notatce
kolegi/kole anki),
¿‰ uzupełnianie i doka
czanie zda , akapit¿‰w, historyjek,
¿‰ wypowiedpisemna w r¿‰norodnej formie i o r¿‰nej długo ci (opis, notatka, list,
wypracowanie, dialog, streszczenie, recenzja itd).
Sprawdzaj c umiej tno
rozumienia ze słuchu ( listening comprehension), mo na
zastosowa nast puj ce techniki:
¿‰ odpowiadanie na pytania og¿‰lne i szczeg¿‰łowe
odstawie
na p usłyszanego tekstu,
¿‰ parafrazowanie,
¿‰ reagowanie niewerbalne (poprzez rysunek, czynno),
¿‰ zadania typu prawda/fałsz,
¿‰ uzupełnianie luk usłyszaninformacj ,
¿‰ wyja
nianie kontekstu wypowiedzi (nastr¿‰j, intencje, mie
jsce pobytu, wiek itd osoby
m¿‰wi
cej).
Sprawdzaj c umiej tno rozumienia ze słuchu, mo na zastosowa technik tzw.
słuchania biernego. Polega ona na rysowaniu przez uczni¿‰w obrazk¿‰w na dowolny temat w
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czasie słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela lub odtwarzanego elektronicznie. Przed
wykonaniem wiczenia uczniowie nie otrzymuj adnych polece , natomiast po odsłuchaniu
tekstu nauczyciel zadaje im pytania odnosz ce si do tego, co usłyszeli. Najcz ciej wyniki s
bardziej zadowalaj ce ni w przypadku słuchania aktywnego. Uwaga uczni¿‰w kon
centruje si
całkowicie na tym, czego słuchaj , a pomaga im w tym wykonywanie czynno ci manualnej,
jak jest rysowanie. Po wykonaniu zadania dobrze jest odnie si kr¿‰tko do wykonanych
rysunk¿‰w.
6.4. Samoocena
Nauczyciel powinien stwarza warunki do tego, aby uczniowie stawali si
wiadomymi i wsp¿‰łodpowiedzialnymi uczestnikami proc
esu uczenia si . Dzi ki temu nie
b d obawia si ryzyka popełnienia bł d¿‰w ani nie zniech
c si nimi. W razie potrzeby
poprosz o pomoc, b d korzysta z najbardziej odpowiadaj cych im strategii i technik
uczenia si , b d wiedzie , e nie musz zna znaczenia ka dego słowa w tek cie, aby je
zrozumie , oraz to, jak planowa , kontrolowa i ocenia własny proces nauki j zyka. Zgodnie
z nowoczesnymi trendami nauczania j zyka obcego niezb dnym elementem
wykorzystywanym na lekcjach j zyka angielskiego w gimnazjum powinno by portfolio,
wzorowane na istniej cym Europejskim Portfolio J zykowym. Portfolio j zykowe to osobisty
dokument ucznia, kt¿‰ry ma słuy prezentacji umiej tno ci j zykowych, a tak e jego
do wiadcze interkulturowych w r¿‰nych okresach nauki. Ucze na kartach specjalnie
opracowanego do tego celu dokumentu przedstawia swoje osi gni cia w zakresie okre lonym
celami nauki. Portfolio odzwierciedla przebieg nauki szkolnej i pozaszkolnej, stanowi wi c
wiadectwo rozwoju jednostki w procesie uczenia si , kt¿‰ry ¿‰ tak naprawd
¿‰ powinien trwa
przez całe ycie.
7. OCENA PRACY NAUCZYCIELA
Proces uczenia si jest zwi zany zar¿‰wno z uczniem, jak i z nauczycielem. Wskaz
ane
jest, aby nauczyciel r¿‰wniepoddawał si ocenie. Dobrze jest wi c od czasu do czasu zapyta
uczni¿‰w, czy podobała im silekcja, czy interesuje ich dany materiał, co stwarza problemy,
czy chcieliby zmian (dotycz cych rodzaju wicze , ilo ci zada , tempa nauki itd). Taka
analiza mo e ułatwi i polepszy prac zar¿‰wno nauczyciela, jak i ucznia. Bardzo due
znaczenie w ocenie pracy nauczyciela maj tzw. lekcje otwarte, na kt¿‰re nauczyciel zaprasza
innych nauczycieli. Ich komentarze, wymiana opinii mog bardzo pom¿‰c w udoskonaleniu
warsztatu pracy nauczyciela. Autoobserwacja jest kolejnym, niezb dnym elementem
poznania samego siebie. Mo na w tym celu stosowa nagrywanie swoich lekcji (fonia, fonia i
wizja), aby potem przeanalizowa własne zachowania w relacji z uczniami. Inn metod jest
stosowanie kwestionariuszy (propozycja poni ej). Mo na je wykorzysta r¿‰wniepodczas
lekcji otwartych do por¿‰wnania opinii i om¿‰wienia
ozbie
r no ci.
Przykładowy kwestionariusz
J ZYK ANGIELSKI
Data:................................................................
Szkoła:.............................................................
Klasa: ................ temat:................................
Nauczyciel:......................................................
Obserwator:.....................................................
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Uwaga: W przypadku wyboru 2 lub 3 nale y kr¿‰tko skomentowa
Symbole do wykorzystania:
5 ¿‰ wyr¿‰
niaj ce
4 ¿‰ bardzo dobre
3 ¿‰ wymaga poprawy
2 ¿‰ nieodpowiednie
Zaj cia hospitowane ¿‰ kryteria:
Tre
1. poprawne u ycie j zyka angielskiego
2. zasadno u ycia j zyka polskiego
3. cele lekcji (w jakim stopniu zostały osi gni te)
4. r¿‰norodno technik, metod, respektowanie r¿‰nych styl¿‰w
uczenia si
5. u ycie pomocy naukowych (jako , odpowiedni dob¿‰r)
6. logiczny układ lekcji
7. materiał jasno wytłumaczony
8. jasne instrukcje
9. tempo
10. atmosfera na lekcji (ch do pracy, wsp¿‰łpraca uczni¿‰w)
11. wiczenie r¿‰nych sprawno ci i funkcji j zykowych
12. reagowanie na bł dy ucznia (wymowa, słownictwo,
gramatyka, pisownia intonacja itd)
13. informacja zwrotna (feedback)
14. nauka w kontek cie
15. poziom j zyka i materiału dostosowany do poziomu uczni¿‰w
16. dyscyplina (nauczyciel zapewnia odpowiednie warunki do
wykonywania zada )
17. zaanga owanie uczni¿‰w
18. utrzymywanie uwagi uczni¿‰w
19. reagowanie na potrzeby i pytania uczni¿‰w
20. zach canie do wypowiedzi (prompting)
21. kultura osobista: spos¿‰b karcenia, pochwały, po
dzi kowania,
pro by itd
22. kontakt z klas
23. punktualno (pocz tek i zako czenie)
24. monitorowanie
25. stosowanie limit¿‰w czasu do zada
26. kierowanie prac klasy (classroom management ¿‰
group/pair/individual work)
27. pytania pomocnicze (elicitation)

Miejsce na oceny
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