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Ewa Turkowska 

Nauczanie dydaktyki j ęzyka obcego 
 
Kształcenie nauczycielskie stanowi trzon procesu edukacji zawodowej. Wynika to 
ze specyfiki zakładów kształcenia nauczycieli i przyjętej w wyniku tego 
praktycznej, zorientowanej na potrzeby zawodu koncepcji edukacji 
nauczycielskiej. Celem kształcenia nauczycielskiego jest osiągnięcie przez 
absolwentów szeroko pojętej kompetencji nauczycielskiej, do której należą wiedza, 
umiejętności i postawy pozwalające na wysoce profesjonalne, sprawne i 
odpowiedzialne wykonywanie tego zawodu. W skład kształcenia nauczycielskiego 
wchodzą: psychologia, pedagogika, emisja głosu, dydaktyka języka obcego i 
praktyki pedagogiczne. Przedmioty te nauczane są w następującym wymiarze 
godzin: psychologia 60 godz., pedagogika 60 godz., emisja głosu 30 godz. i 
dydaktyka nauczania języków obcych 390 godz., co daje razem 540 godz. 
kształcenia teoretycznego. Stanowi ono podstawę do praktycznej nauki 
prowadzenia lekcji w ramach praktyk dydaktycznych (150 godz.) i nabywania 
umiejętności pedagogicznych w ramach praktyk opiekuńczo-wychowawczych (30 
godz.). Łącznie kształcenie nauczycielskie obejmuje 720 godzin.  
 

1. Podstawy kształcenia nauczycielskiego 
Podstawę kształcenia kompetencji nauczycielskiej stanowią zajęcia z przedmiotów 
psychologia (60 godz. w ciągu całego cyklu kształcenia), pedagogika (60 godz.) 
oraz emisja głosu (30 godz.). Zajęcia z psychologii i emisji głosu odbywają się na 
pierwszym roku nauczania. Zajęcia z pedagogiki odbywają się na 1 i 6 semestrze. 
Cykl kształcenia pedagogicznego został podzielony ze względu na jego odmienne 
zadania. Na 1 roku nauczania słuchacze zdobywają wiedzę wprowadzającą w dzie-
dzinę pedagogiki. Punktem wyjścia jest wyjaśnienie istoty nauki, jaką jest 
pedagogika i jej charakterystyka, następnie przechodzi się do ogólnych wiadomości 
o wychowaniu, funkcjach szkoły i rodziny jako środowiska wychowawczego, a 
potem do zagadnień związanych z praktyką szkolną (jak np. ocenianie i ewaluację 
osiągnięć szkolnych) i doskonaleniem warsztatu pracy nauczyciela. Druga część 
kursu pedagogiki odbywa się na 3 roku, kiedy słuchacze mają już ze sobą pierwsze 
doświadczenia praktyczne w szkole i powiązana jest ściśle z praktykami 
opiekuńczo-wychowawczymi w szkołach ponadpodstawowych (por. artykuł J. 
Szatan "Praktyki pedagogiczne..." rozdz. 3.3.).  
Niewielka ilość godzin na zajęcia z pedagogiki wymusiła ograniczenie treści 
nauczania do zagadnień najpotrzebniejszych w szkolnej praktyce. Przy doborze 
treści nauczania przyjęto więc kryterium przydatności wiedzy. Studenci nabywają 
wiedzę i umiejętności praktyczne, które pozwolą im być w przyszłości 
nauczycielami rozumiejącymi potrzeby wychowanków i potrafiącymi skutecznie 
współpracować ze środowiskiem pozaszkolnym ucznia. Kształtowana jest też 
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potrzeba stałego samorozwoju i doskonalenia zawodowego. Słuchacz 
zaznajamiany jest ponadto z prawem oświatowym (Plany i programy 2006: 251).  
Podobne zasady przyjęto przy planowaniu kursu psychologii i emisji głosu (por. 
osobne artykuły w niniejszym tomie).  
Wiedza i umiejętności psychologiczne i pedagogiczne tworzą podstawę i punkt 
wyjścia do zdobywania wiedzy z zakresu dydaktyki przedmiotowej. Dzisiejsze 
społeczeństwo boryka się z wieloma patologiami i uzależnieniami, dysfunkcje 
rodziny uniemożliwiają prawidłowy proces wychowania dzieci, kontakty 
międzyludzkie często nie zaspakajają potrzeby więzi i bezpieczeństwa, 
nacechowane są agresją i przemocą. Ta sytuacja powoduje, że zadania 
wychowawcze szkoły są dziś w wymiarze społecznym i indywidualnym 
ważniejsze i potrzebniejsze, ale jednocześnie obszerniejsze i bardziej 
skomplikowane niż kiedykolwiek. Kompetencje psychologiczna i pedagogiczna 
stanowią więc w dzisiejszych czasach niezwykle istotny składnik kompetencji 
nauczycielskiej i wymagają obszernego programu kształcenia. Liczba 120 godzin 
jest w tym celu dalece niewystarczająca. Zbyt skromny program kształcenia 
psychologiczno-pedagogicznego jest istotnym niedostatkiem programu kształcenia 
nauczycielskiego w kolegiach.  
 
 

2. Nauczanie dydaktyki/ metodyki j ęzyka obcego 
Dydaktyka przedmiotowa obejmuje 390 godz. zajęć teoretycznych w ciągu całego 
cyklu kształcenia i podzielona jest na 13 przedmiotów cząstkowych po 30 godz. 
zajęć. W sekcji niemieckiej ponadto 30 godzin w ramach kursu literatury 
przeznaczone jest na nauczanie, jak pracować z tekstem literackim na lekcji języka 
obcego. Ten blok przedmiotowy, łączący literaturoznawstwo i glottodydaktykę, 
jest dobrym przykładem na zastosowanie zasady nauczania 
międzyprzedmiotowego. 
Cele. Jako nadrzędny cel kursu dydaktyki przedmiotowej określono nabycie 
umiejętności samodzielnego, odpowiedzialnego i kreatywnego projektowania 
procesu kształcenia, a w szczególności:  
� kształtowanie postaw i umiejętności praktycznych; 
� rozwijanie umiejętności operowania zdobytą wiedzą; 
� nabycie umiejętności korzystania z literatury fachowej; 
� przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć z języka niemieckiego na 

określonych poziomach językowych, także w kontekście integracji oraz 
korelacji międzyprzedmiotowej; 

� rozwijanie umiejętności autorefleksji, ewaluacji i dokumentowania przebiegu 
lekcji; 

� znajomość założeń teorii uczenia się oraz umiejętność wykorzystywania tej 
wiedzy w nauczaniu; 

� poznanie podstaw nauczania języka obcego i nowoczesnych teorii 
glottodydaktycznych; 
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� rozwijanie umiejętności oceny materiałów dydaktycznych; 
� znajomość typowych zwrotów i wyrażeń lekcyjnych i umiejętność stosowania 

ich w praktyce (Plany i programy 2006:260). 
Treści nauczania. Treści nauczania dobrane zostały według kryteriów selekcji 
(treści uznawane za najistotniejsze z punktu widzenia metodyki nauczania języka 
niemieckiego), przydatności (treści potrzebne w przyszłości podczas prowadzenia 
zajęć dydaktycznych z języka obcego z różnymi grupami docelowymi) oraz 
potrzeb słuchaczy (treści motywujące słuchaczy do pracy w języku obcym) (Plany 
i programy 2006:260). Zakres i tematykę kształcenia metodycznego określają bloki 
programowe. Po 30 godzin zajęć przeznaczone jest na:  
 
 
1. nauczanie wczesnoszkolne,  
2. nauczanie gramatyki,  
3. planowanie lekcji,  
4. nauczanie słownictwa i fonetyki,  
5. nauczanie sprawności 

receptywnych,  
6. nauczanie sprawności 

produktywnych,  
7. dydaktykę krajoznawstwa i 

literatury 

8. analizę i ocenę materiałów 
nauczania,  

9. pomiar dydaktyczny i analizę 
błędów,  

10. techniki i strategie uczenia się,  
11. teorie akwizycji języka,  
12. metody nauczania,  
13. techniki aktywizujące i współczesne 

tendencje glottodydaktyczne.  

 
 
Duża ilość godzin przeznaczonych na metodykę nauczania pozwala na wnikliwe 
omówienie i przećwiczenie zagadnień i zapewnia wykładowcom i studentom duży 
komfort pracy. Daje to w rezultacie optymalne efekty nauczania. 
Zajęcia z przedmiotów cząstkowych prowadzone są przez różnych wykładowców, 
doświadczonych nauczycieli dyplomowanych po wielu rozmaitych szkoleniach dla 
edukatorów nauczycieli i kursach doskonalenia zawodowego i językowego. 
Studenci mają więc okazję zapoznać się z różnymi stylami pracy nauczyciela. 
Wykładowcy metodyki tworzą współpracujący ze sobą zespół, wspólnie 
podejmujący decyzje dotyczące procesu nauczania, praktyk pedagogicznych, 
seminariów i prac dyplomowych. 
Metody. Istotą kształcenia metodycznego w kolegium są nie tylko treści 
przedmiotowe kursu glottodydaktyki, lecz może przede wszystkim zagadnienia 
'meta-metodyczne', czyli metodyka nauczania metodyki. W ramach przedmiotu 
'Dydaktyka przedmiotowa' stosuje się bogaty wachlarz metod i technik pracy. 
Zastosowano przy tym podejście holistyczne, uwzględniające różne typy i style 
uczenia się słuchaczy. Metody podające: mini-wykład, pogadanka heurystyczna 
stosowane są zgodnie z zaleceniami programu ramowego z r. 1995 najrzadziej, 
gdyż są one pod względem dydaktycznym najmniej efektywne. Ponadto w ramach 
trzyletniego cyklu kształcenia należy przyzwyczaić słuchaczy do stosowania 
nowoczesnych metod aktywizujących, umożliwi ć im ich obserwację i udział w 
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nich na zajęciach w kolegium, aby mogli się przekonać na własnym doświadczeniu 
o ich efektywności, zinternalizować je i stale stosować na własnych lekcjach. Stąd 
wynika prymat metod zorientowanych na działanie nad podającymi. Najczęściej 
stosuje się aktywizujące metody pracy oraz otwarte formy uczenia się i nauczania, 
takie jak: mapa mentalna, burza mózgów, praca metodą warsztatową, wymiana 
doświadczeń, mnemotechniki, drama (mimiczne, pantomimiczne i teatralne 
prezentowanie, odgrywanie ról), prace projektowe, praca na stacjach uczenia się 
(Stationenlernen), praca swobodna (Freiarbeit). Ukierunkowanie procesu 
dydaktycznego na działanie osiąga się też poprzez stosowanie gier dydaktycznych, 
pantomimę, zgadywanki, zajęcia manualne, przygotowywanie projektów, 
inscenizacji teatralnych itp. W kolegium chętnie stosuje się 'uczenie się przez 
nauczanie': przygotowywanie przez studentów ćwiczeń, prezentacji, dydaktyzacji 
tekstów fachowych dla własnej grupy, przygotowanie i wygłaszanie referatów. 
Oprócz lepszego przyswojenia materiału studenci rozwijają w ten sposób 
kompetencję nauczycielską. Najczęstszymi typami zadań i ćwiczeń są 
wyszukiwanie informacji, przyporządkowywanie, dopasowywanie, 
uporządkowywanie elementów, wskazywanie, nazywanie, uzupełnianie 
brakujących elementów, rysowanie, odtwarzanie z wyobraźni. Stosowane formy 
społeczne to praca w plenum, praca w parach, zespołach, praca indywidualna, 
elementy nauczania frontalnego. Na zajęciach z metodyki wykorzystuje się 
wszystkie dostępne w kolegium materiały, pomoce dydaktyczne i środki nauczania, 
m.in. rzutnik pisma, magnetofon, odtwarzacz wideo i CD, telewizor, kamerę 
wideo, projektor multimedialny, tablicę multimedialną, komputer, Internet, 
materiały piśmiennicze i artystyczne (por. Plany i programy 2006:275-276).  
W ramach kursu metodyki stale podkreślana jest ważna rola autonomicznego 
uczenia się. Także i zajęcia z metodyki wspierają w związku z tym samodzielne 
uczenie się słuchaczy poprzez samodzielne opracowywanie przez studentów 
scenariuszy lekcji języka obcego, opracowywanie materiałów dydaktycznych dla 
danej grupy wiekowej, redagowanie pisemnych prac domowych, sporządzanie 
notatek z przeczytanej literatury, autorefleksję i samoocenę przyswojonej wiedzy z 
metodyki nauczania (Plany i programy 2006:276-277). 
Przebieg procesu dydaktycznego. Zajęcia z metodyki w kolegiach różnią się 
zasadniczo od tradycyjnego teoretyczno-kognitywnego modelu nauczania tego 
przedmiotu na studiach neofilologicznych, gdzie tylko mówi się w ramach 
wykładów i ćwiczeń o metodach i technikach nauczania, gdyż z braku czasu nie 
można zademonstrować, jak funkcjonują one w praktyce lekcyjnej. Duża ilość 
godzin metodyki w kolegium pozwala nie tylko na dokładne omówienie teorii i 
utrwalenie jej za pomocą ćwiczeń, ale także na wnikliwą analizę i omówienie 
istniejących materiałów dydaktycznych, obejrzenie nagrań z lekcji, symulację 
lekcji i jej omówienie, zainscenizowanie gier dydaktycznych, dydaktyzację 
autentycznych materiałów językowych (teksty, nagrania, materiały z Internetu) 
podczas zajęć z metodyki, prezentację scenariuszy lekcji napisanych przez 
studentów, symulację tych lekcji i ich omówienie. Po etapie teoretycznym 
następuje transfer – zastosowanie teorii do zadań praktycznych. 
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Pierwszym krokiem jest prezentacja wiedzy teoretycznej, przy czym wymagana 
jest staranna inscenizacja metodyczna. Oprócz werbalno-audytywnej prezentacji 
wiedzy glottodydaktycznej za pomocą mini-wykładów dużą wagę przykłada się do 
jej wizualnego przedstawiania za pomocą prezentacji multimedialnych, posterów, 
kolaży, rysunków, itp. Istotne jest też uaktywnienie studentów, którzy biorą udział 
w zapoznawaniu grupy z nową wiedzą na zasadzie 'uczenia się przez nauczanie': 
przygotowują referaty, prezentacje Power Point, wizualizacje, ćwiczenia.  
Następnym krokiem jest utrwalenie wiedzy teoretycznej za pomocą szeregu 
ćwiczeń wymagających przetwarzania i zastosowania nabytej wiedzy, np. przez 
przyporządkowanie do siebie części zdań, uzupełnienie luk w definicjach pojęć i 
terminów glottodydaktycznych, uzupełnienie schematów, diagramów, złożenie 
rozciętych clusterów (czemu towarzyszy refleksja na temat roli wizualizacji i 
kanału wzrokowego i aktywności manualnej w procesie akwizycji języka). 
Ponieważ ćwiczenia te prowadzone są w języku docelowym, stanowią one 
jednocześnie zadania językowe, a studenci utrwalając wiedzę metodyczną 
rozwijają również wszystkie sprawności językowe.  
Prezentacja danego tematu metodycznego i ćwiczenia nad jego utrwaleniem 
prowadzone są często z zastosowaniem tych metod i technik pracy, o których jest 
właśnie mowa. Na tej zasadzie studenci pracują np. nad tematem 'stacje uczenia się' 
(jedna z metod aktywizujących) w formie stacji uczenia się, czyli treść i forma 
zajęć pokrywają się. Kiedy zaś jest mowa o roli wizualizacji na lekcji języka 
obcego, wykładowi towarzyszą omawiane właśnie techniki wizualizacji. Natomiast 
po omówieniu sprawności czytania, jej roli w procesie akwizycji języka, rodzajach 
czytania i typach ćwiczeń sprawdzających czytanie globalne, selektywne i 
szczegółowe następuje faza ćwiczeń, w której np. 3 fachowe teksty metodyczne o 
czy-taniu zdydaktyzowane są jako 3 ćwiczenia: każde z nich jest przykładem na 
inny typ ćwiczenia i sprawdza 1) czytanie globalne 2) czytanie selektywne 3) 
czytanie szczegółowe.1 Duża ilość godzin kursu metodyki zapewnia wystarczającą 
ilość czasu na dokładne omówienie i przećwiczenie tematu zajęć, co pozwala na 
osiągnięcie optymalnych efektów nauczania.  
Jak widać z tych przykładów, do przeprowadzenia lekcji metodyki w kolegium nie 
wystarczy, aby wykładowca dokonał wyboru treści nauczania i literatury fachowej, 
z której studenci zaczerpną wiedzę. To dopiero pierwszy i najłatwiejszy krok w 
przygotowaniu lekcji metodyki. Następnym jest staranna, interesująca i inspirująca 
dydaktyzacja treści nauczania, tak, aby zademonstrować rozmaite typy ćwiczeń, 
metody i techniki podczas pracy nad nowym materiałem na lekcji metodyki. Lekcja 
metodyki prowadzona jest tak, aby student na jej przykładzie (podobnie jak na 
przykładzie każdej innej lekcji na dowolnym przedmiocie nauczanym w kolegium) 
mógł zaobserwować wszystkie fazy lekcji, formy socjalne, techniki aktywizujące, 
rozmaite typy ćwiczeń, wielokanałowy przekaz wiedzy, wyzwalanie kreatywności i  

                                              
1 Rozmaitość metodyczną lekcji dydaktyki przedmiotowej prezentuje artykuł M. Apanowicz. 
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uwzględnienie autonomii ucznia oraz wszystkie możliwe w danym kontekście do 
zastosowania zasady nowoczesnej glottodydaktyki.  
Prezentacja wiedzy teoretycznej oraz jej przyswajanie i utrwalanie w trakcie 
ćwiczeń prowadzonych metodami aktywizującymi i zorientowanych na działanie to 
jednak dopiero punkt wyjścia do następnych ważnych etapów nauczania metodyki: 
analizy materiałów dydaktycznych, obserwacji fragmentów lub całych lekcji z 
nagrań wideo, omawiania ich, następnie symulacji fragmentów lub całości lekcji, 
po której następuje jej omówienie i komentarz dydaktyczny: refleksja nad 
zgodnością celów lekcji z faktycznym jej przebiegiem, właściwością podziału na 
fazy lekcji, sensownością i efektywnością zastosowanych metod, form socjalnych, 
wykorzystanych pomocy naukowych, zastosowanych typów ćwiczeń, 
wprowadzania materiału leksykalnego, technik semantyzacji, itd. Dopiero etap 
obserwacji i/ lub symulacji lekcji, następujący po omówieniu i przećwiczeniu 
wiedzy teoretycznej uświadamia adeptom zawodu nauczycielskiego, jak bardzo 
wiedza teoretyczna na temat metodyki potrzebna jest do prawidłowego 
zaplanowania i przeprowadzenia lekcji. Bez tego etapu: symulacji i omówienia 
lekcji studenci nie odczuwają ścisłego powiązania teorii z praktyką. Dopiero po 
tym doświadczeniu mogą oni sensownie zastosować nabytą wiedzę teoretyczną do 
przeprowadzenia lekcji. Kolejnym etapem przekształcania teorii w praktykę jest 
więc adaptacja materiałów autentycznych do celów lekcyjnych. Dydaktyzacje tych 
materiałów dokonane przez studentów są następnie prezentowane i omawiane na 
zajęciach. Po omówieniu tych cząstkowych dydaktyzacji następuje etap 
najważniejszy, który sprawdza, na ile studenci potrafią dokonać transferu wiedzy 
teoretycznej: opracowanie dokładnego scenariusza lekcji, której celem jest 
rozwijanie danej sprawności czy kompetencji językowej. Scenariusze te są 
następnie prezentowane, a zaplanowane w nich lekcje symulowane na zajęciach, 
przy czym rolę nauczyciela pełni autorka lub autor scenariusza lekcji, a pozostali 
członkowie grupy są uczniami. Symulowana lekcja jest następnie omawiana. 
Podobnie jak we wcześniejszym etapie analizuje się lekcję studenta pod kątem 
zgodności celów lekcji z faktycznym jej przebiegiem, właściwością podziału na 
fazy lekcji, celowością i efektywnością zastosowanych metod, form socjalnych, 
wykorzystanych pomocy naukowych, zastosowanych typów ćwiczeń. 
Praca nad nauczaniem studentów prawidłowego planowania i przeprowadzania 
lekcji języka obcego przebiega zatem w wielu etapach teoretycznych i 
praktycznych, które w uproszczeniu można przedstawić następująco: 
 
 
1. Wstępne wiadomości teoretyczne, stanowiące podstawę działań praktycznych. 
2. Elaboracja i utrwalanie wiedzy teoretycznej przez ćwiczenia do omówionego 

materiału teoretycznego w języku docelowym. 
3. Analiza istniejących materiałów dydaktycznych: lekcji w podręcznikach, 

arkuszy ćwiczeń, dodatkowych materiałów dydaktycznych dla nauczyciela itp. 
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pod kątem metod nauczania danej sprawności czy kompetencji w praktyce 
lekcyjnej, typologii ćwiczeń, ich przydatności i efektywności. 

4. Obserwacja lekcji poświęconej rozwijaniu danej sprawności czy kompetencji 
(całej lub fragmentów) na nagraniach wideo (lub praktykach obserwacyjnych, 
jeśli to organizacyjnie możliwe) i jej omówienie w języku docelowym.  

5. Symulacja lekcji: rolę nauczyciela przejmuje wykładowca, rolę uczniów – 
studenci. 

6. Omówienie symulowanej lekcji w języku docelowym, komentarz dydaktyczny: 
podkreślenie funkcji dydaktycznych i znaczenia poszczególnych typów 
ćwiczeń, faz lekcji, zastosowanych metod, pomocy dydaktycznych, arkuszy 
ćwiczeń itp. 

7. Samodzielna dydaktyzacja materiałów autentycznych przez studentów do celów 
nauczania danej sprawności lub kompetencji na lekcji języka obcego z 
zastosowaniem poznanej typologii ćwiczeń, metod i technik, ich prezentacja i 
omówienie.  

8. Samodzielne opracowanie przez studentów scenariusza lekcji, której celem jest 
rozwijanie danej sprawności czy kompetencji językowej. 

9. Prezentacja scenariusza lekcji i symulacja zaplanowanej przez studenta lekcji 
języka obcego na seminarium z metodyki w kolegium, przy czym rolę 
nauczyciela pełni student, a inni członkowie grupy są uczniami. 

10. Omówienie symulowanej lekcji w języku docelowym, komentarz dydaktyczny: 
omawiane są np. zgodność zaplanowanych celów z faktycznym przebiegiem 
lekcji, prawidłowość podziału na fazy lekcji, techniki i metody, typy ćwiczeń 
itp.  

 
Powyższy schemat nie jest jedynym stosowanym, gdyż specyfika danej tematyki 
niesie każdorazowo inne wymagania, tym niemniej dość uniwersalnym.  
Uzupełnieniem działań na lekcji metodyki jest samodzielna praca studentów w 
ramach samokształcenia, która obecnie może i powinna być sterowana przez 
zastosowanie technologii informacyjnej i nowych mediów. W tym celu 
wykorzystywane są m.in. blogi lub platforma moodle (por. artykuł J. Szatan).  
Efekty kształcenia w ramach przedmiotu 'metodyka' widoczne są najlepiej podczas 
obserwacji lekcji prowadzonych przez studentów. Dopiero wtedy wykładowca 
metodyki ma możliwość sprawdzenia, na ile wiedza teoretyczna została 
przekształcona przez studenta w praktyczne umiejętności. Możliwość obserwacji 
praktyk studenckich przez wykładowców metodyki, która daje im informację 
zwrotną, na ile studenci opanowali sztukę prowadzenia lekcji oraz możliwość 
omówienia i korekty błędów wspólnie ze studentami jest podstawowym 
warunkiem sensowności i efektywności kształcenia nauczycielskiego. Praktykom 
pedagogicznym i ich powiązaniu z nauczaniem metodyki poświęcony jest osobny 
artykuł w niniejszym tomie. 
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