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Wstęp
Hiszpański jest obecnie drugim po angielskim najczęściej używanym językiem
w komunikacji międzynarodowej. Rosnące zainteresowanie nauką tego języka wśród polskiej
młodzieży jest bezpośrednią reakcją na wzrost jego roli na świecie. W erze globalizacji
wzrosło przede wszystkim znaczenie gospodarcze języka hiszpańskiego, wykorzystywany jest
często w komunikacji naukowej, technicznej oraz przemyśle medialnym. Polska szkoła nie
pozostaje na marginesie tego procesu – zasięg nauczania języka hiszpańskiego w naszym
systemie edukacji nieustannie się poszerza.
Każdego roku coraz więcej szkół wzbogaca swoją ofertę edukacyjną, wprowadzając
język hiszpański jako drugi język obcy nowożytny. Niniejszy program nauczania powstał
jako odpowiedź na potrzeby polskich uczniów, którzy coraz częściej posługują się
hiszpańskim nie podczas lekcji, ale w typowych sytuacjach życiowych – przede wszystkim
w komunikacji z rówieśnikami (zarówno tej internetowej, jak i bezpośredniej – podczas
licznych wycieczek oraz wyjazdów edukacyjnych).
Program bazuje na dwuczęściowym kursie Generación do nauki języka hiszpańskiego
w klasach VII-VIII. Jego głównym celem jest przygotowanie uczniów do skutecznego
komunikowania się po hiszpańsku w sytuacjach życia codziennego. Tematyka zawartych
w nim treści, a także materiał leksykalny i gramatyczny odpowiadają zainteresowaniom oraz
zdolnościom poznawczym współczesnych nastolatków. Program został zatem stworzony
w taki sposób, aby wspomóc nauczycieli nie tylko w szeroko rozumianym procesie
nauczania, ale również w precyzyjnym określeniu celów kształcenia na poszczególnych
etapach nauki oraz właściwym doborze technik pracy i pomocy dydaktycznych.
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1. Koncepcja programu

Niniejszy program został opracowany według wytycznych zawartych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej [Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej
(Dz. U. z 2017 r., poz. 356)] oraz Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
[Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)].
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w zakresie języka
obcego nowożytnego obowiązująca od 1 września 2017 r. obejmuje dwa etapy edukacyjne:
➢

I etap – klasy I-III szkoły podstawowej

➢

II etap – klasy IV-VIII szkoły podstawowej
Na I etapie edukacyjnym każdy uczeń obowiązkowo uczy się jednego języka obcego

nowożytnego, natomiast od klasy VII (etap II) – dwóch języków obcych nowożytnych.
Poszczególne warianty podstawy programowej w poniższej tabeli zostały oznaczone
następującymi symbolami:
➢

oznaczenie etapu edukacyjnego (cyfra rzymska – I albo II)

➢

oznaczenie języka nauczanego jako pierwszy albo drugi (cyfra arabska – 1. albo 2.)

➢

oznaczenie poziomu nauczania (DJ – dla uczniów oddziałów dwujęzycznych)
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Tabela 1 https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-obcy-nowozytny

Niniejszy program jest skierowany jest do nauczycieli uczących języka hiszpańskiego
od podstaw, poczynając od klasy VII (wariant II.2.). Nawiązując zatem do poziomów
biegłości językowej ESOKJ, celem jest osiągnięcie przez uczniów poziomu A1. W trakcie
dwóch lat nauki w klasie VII i VIII wykorzystywane będą odpowiednio podręczniki
Generación 1 i Generación 2.

Wymagania ogólne zawarte w wariancie II.2. podstawy programowej obejmują pięć
kluczowych kompetencji:
➢ znajomość środków językowych (wiedza umożliwiająca realizację pozostałych celów

kształcenia),
➢ rozumienie wypowiedzi (będące odpowiednikiem „recepcji” w ESOKJ),
➢ tworzenie wypowiedzi (będące odpowiednikiem „produkcji” w ESOKJ),
➢ reagowanie na wypowiedzi (będące odpowiednikiem „interakcji” w ESOKJ),
➢ przetwarzanie wypowiedzi (będące odpowiednikiem „mediacji” w ESOKJ).

Głównym założeniem programu jest pomoc nauczycielom w realizacji wszystkich
powyższych wymagań. W tym celu opracowanie zawiera najważniejsze zasady z zakresu
metodyki oraz możliwe sposoby realizacji treści nauczania, a także liczne wskazówki
dotyczące planowania skutecznych zajęć. Zawarte w programie propozycje pracy z uczniem
zachęcają do utrwalania zdobytej wiedzy oraz kładą nacisk na wykorzystywanie jej
w praktyce.
Ważnym elementem jest również rozdział poświęcony ocenianiu oraz diagnozowaniu
postępów uczniów w taki sposób, by były one motywujące i stanowiły jasne wskazania do
dalszej nauki.
Ponadto, aby ułatwić młodzieży opanowanie podstaw języka hiszpańskiego,
w programie przedstawiono efektywne strategie uczenia się promujące samodzielność
i autonomię ucznia, a także liczne możliwości przeprowadzenia samooceny tak kluczowej
w procesie nabywania kolejnych umiejętności językowych.
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2. Charakterystyka programu

2.1. Użytkownicy programu oraz rekomendowane techniki pracy
Bezpośrednimi adresatami niniejszego programu są nauczyciele pracujący z uczniami
rozpoczynającymi naukę języka hiszpańskiego w klasie VII i kontynuującymi ją w klasie VIII
w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.
Opracowanie umożliwia zapoznanie się z celami kształcenia oraz wskazuje, jak spełnić
wymagania ogólne i szczegółowe określone w podstawie programowej. Szczególną uwagę
zwraca się na aktywności mające na celu rozwijanie kompetencji komunikacyjnych
i przełamywanie lęku przed mówieniem w języku obcym.
Ponadto program został stworzony w taki sposób, aby pomóc korzystającym z niego
nauczycielom zaplanować oraz przeprowadzić ciekawe i inspirujące dla młodzieży zajęcia.
Pomaga również w doborze narzędzi TIK oraz pomocy dydaktycznych dostosowanych do
poziomu początkującego. Należy bowiem pamiętać, żeby dobierać tematykę lekcji tak, aby
odpowiadała nie tylko zainteresowaniom nastoletnich uczniów, ale także ich możliwościom
poznawczym. Nauczyciel powinien zatem pracować w sposób elastyczny – rozpoznawać
zainteresowanie danym zagadnieniem i w miarę możliwości je pogłębiać oraz diagnozować
i reagować na pojawiające się problemy. W tym celu opracowanie zostało wzbogacone
o wskazówki odnośnie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Ważne jest również, aby oceniać całokształt pracy ucznia, czyli nie skupiać się jedynie
na sprawdzaniu jego wiedzy podczas klasówek i testów, ale systematycznie zauważać
i doceniać aktywność w czasie lekcji, podczas spontanicznych wypowiedzi czy pracy
w grupach, kiedy dzieci są bardziej zmotywowane i czują się pewniej. Ewaluacji powinna
towarzyszyć informacja zwrotna, która pozwoli zorientować się uczniowi i jego rodzicom, jak
postępuje nauka – co już wie i potrafi, co i jak powinien poprawić oraz jak ma dalej się uczyć
(Sterna, 2018: 65).
Z programu skorzystać mogą także sami uczniowie klas VII i VIII. Wiek dorastania to
czas, kiedy młodzież odkrywa potencjał pamięci logicznej, która w znacznym stopniu
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przyspiesza naukę i pomaga usystematyzować zdobytą wiedzę. Dzięki stale rozwijającej się
umiejętności obserwacji młodzi nastolatkowie potrafią samodzielnie wyselekcjonować
pożądane informacje, a ich spostrzeżenia stają się bogatsze w szczegóły. Co więcej są zdolni
do myślenia z użyciem pojęć abstrakcyjnych, rozważania sytuacji hipotetycznych i rozwiązań
bez konieczności ich realizacji (Schaffer, 2008: 204-205). Ponadto zachęca się ich do
wykorzystywania wcześniej nabytych doświadczeń szkolnych oraz eksperymentowania
z językiem. Odwoływanie się bowiem do języka ojczystego lub innego wcześniej
poznawanego języka obcego znacząco ułatwia naukę i zapamiętywanie.

2.2. Warunki realizacji programu
Rozpoczęcie nauki drugiego języka obcego wiąże się z wieloma wyzwaniami
postawionymi nie tylko przed uczniami i ich nauczycielami, ale również przed szkołą.
Aby skutecznie zrealizować podstawę programową oraz pomyślnie wdrożyć niniejszy
program, należy zapewnić młodzieży optymalne warunki do nauki.
➢ Liczebność grup – aby umożliwić efektywne nabywanie wiedzy, program powinien
być realizowany w grupach nie większych niż 15 osób. Pozwoli to na bieżące
monitorowanie pracy kursantów oraz zastosowanie zindywidualizowanego podejścia
do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
➢ Wymiar godzin – zgodnie z podstawą programową kurs zakłada nauczanie
w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.
➢ Rola języka obcego – funkcja języka obcego nie może być ograniczana tylko do treści
nauczania, hiszpański powinien być środkiem komunikacji podczas zajęć oraz
językiem wydawanych poleceń. To klucz do przełamania bariery językowej,
osłuchania się z właściwą wymową oraz nabrania naturalności w porozumiewaniu się
językiem obcym. Dzięki stałej obecności hiszpańskiego na lekcji uczniowie
przekonują się o jego przydatności nie tylko w warunkach szkolnych, ale przede
wszystkim w sytuacjach codziennych i różnych dziedzinach życia. W celu
wzmocnienia takiego przekonania zaleca się organizowanie wraz z uczniami
wydarzeń okolicznościowych (np. z okazji Europejskiego Dnia Języków lub Dnia
Języka Hiszpańskiego), a w sprzyjających warunkach również udziału w programach
umożliwiających kursantom kontakt z innymi hiszpańskojęzycznymi użytkownikami
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(np. eTwinning – współpraca z zagraniczną szkołą za pośrednictwem technologii
informacyjno-komunikacyjnych lub wymiany międzynarodowe).
➢ Wyposażenie sali – szkoła powinna udostępnić nauczycielowi odpowiednio
wyposażoną pracownię z możliwością odtwarzania płyt CD oraz materiałów
audiowizualnych. Ważnym elementem jest sprawny sprzęt, najczęściej komputer
z dostępem do Internetu połączony z projektorem lub tablicą interaktywną. Sala
powinna również oferować przestrzeń do prezentacji prac uczniowskich (np. szyny
galeryjne lub tablice korkowe).
➢ Materiały i pomoce dydaktyczne – opracowanie bazuje na dwuczęściowym kursie

Generación wraz z obudową: multibook oraz przewodnik drukowany dla
nauczyciela, e-book dla ucznia oraz liczne materiały dostępne online w Akademii
PWN. Ponadto kursanci powinni mieć dostęp do słowników jedno- i dwujęzycznych
oraz innych pomocy dydaktycznych w postaci plansz, map oraz ilustracji
wielkoformatowych.
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3. Cele nauczania języka hiszpańskiego w szkole podstawowej (etap II.2.)
Podstawa programowa – wersja II.2.
Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (II etap edukacyjny, klasy VII i VIII)

3.1. Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych
wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej
odmianie języka, a także bardzo proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym
w wymaganiach szczegółowych.

III. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne
i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

IV. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały,
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie bardzo prostego tekstu,
w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

V. Przetwarzanie wypowiedzi.
Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach
szczegółowych.
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3.2. Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych
wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste,
uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);
2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace
domowe);
3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory
szkolne, życie szkoły);
4) praca (np. popularne zawody, miejsce pracy);
5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie
czasu, formy spędzania czasu wolnego, urodziny, święta);
6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne);
7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki
płatnicze, korzystanie z usług);
8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie,
hotel, wycieczki);
9) kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje);
10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, uprawianie sportu);
11) zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);
12) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz).
II. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty,
ogłoszenia) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:
1) reaguje na polecenia;
2) określa główną myśl wypowiedzi;
3) określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi;
4) określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, uczestników);
5) znajduje w wypowiedzi określone informacje;
6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.
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III. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki
pocztowe, napisy, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe
z tekstem, teksty narracyjne, wpisy na forach i blogach):
1) określa główną myśl tekstu;
2) określa intencje nadawcy/autora tekstu;
3) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę);
4) znajduje w tekście określone informacje;
5) rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu.
IV. Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i zjawiska;
2) opowiada o czynnościach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;
3) przedstawia intencje i plany na przyszłość;
4) przedstawia upodobania;
5) wyraża swoje opinie;
6) wyraża uczucia i emocje;
7) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji.
V. Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. notatkę,
ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, pocztówkę, e-mail, historyjkę, wpis na
blogu):
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca i zjawiska;
2) opowiada o czynnościach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;
3) przedstawia intencje i plany na przyszłość;
4) przedstawia upodobania;
5) wyraża swoje opinie;
6) wyraża uczucia i emocje;
7) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji.
VI. Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach:
1) przedstawia siebie i inne osoby;
2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; podtrzymuje
rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi o wyjaśnienie, powtórzenie,
sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź);
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3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;
4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;
5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia; pyta o upodobania, intencje i pragnienia
innych osób;
6) składa życzenia, odpowiada na życzenia;
7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie;
8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje;
9) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
10) nakazuje, zakazuje;
11) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;
12) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek);
13) stosuje zwroty i formy grzecznościowe.
VII. Uczeń reaguje w formie bardzo prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, e-mail,
wpis na czacie/forum) w typowych sytuacjach:
1) przedstawia siebie i inne osoby;
2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę (np. podczas
rozmowy na czacie);
3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz/ankietę);
4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;
5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia
innych osób;
6) składa życzenia, odpowiada na życzenia;
7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie;
8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje;
9) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
10) nakazuje, zakazuje;
11) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;
12) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek);
13) stosuje zwroty i formy grzecznościowe.
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VIII. Uczeń przetwarza bardzo prosty tekst ustnie lub pisemnie:
1) przekazuje w języku obcym nowożytnym podstawowe informacje zawarte w materiałach
wizualnych (np. mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach,
reklamach);
2) przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje sformułowane w tym
języku obcym;
3) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim.
IX. Uczeń posiada:
1) podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują
się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu
lokalnego, europejskiego i globalnego;
2) świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.
X. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem
(np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie
mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym).
XI. Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach
projektowych).
XII. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z encyklopedii,
mediów), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
XIII. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów
z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne,
w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi,
wykorzystywanie środków niewerbalnych).
XIV. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).
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3.3. Cele wychowawcze
I. Rozbudzanie w uczniach pozytywnego nastawienia do nauki języków obcych oraz
przekonania o ich przydatności w różnych dziedzinach życia społecznego, w tym przyszłej
pracy zawodowej.
II. Wspieranie uczniów w budowaniu poczucia własnej wartości i wiary we własne
możliwości.
III. Kształtowanie postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur poprzez
zachęcanie uczniów do refleksji nad zjawiskami typowymi dla kultur innych niż własna,
stosowanie odniesień do kultury, tradycji i historii kraju pochodzenia uczniów oraz tworzenie
sytuacji

komunikacyjnych

umożliwiających

uczniom

rozwijanie

umiejętności

interkulturowych.
IV. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu przez uczniów
własnych zainteresowań oraz pasji.
V. Zachęcanie uczniów do samodzielności oraz samooceny własnej pracy, a także stosowania
różnych technik służących uczeniu się.
VI. Rozwijanie umiejętności miękkich, w tym: umiejętności współpracy, oceny mocnych
i słabych stron kolegów i koleżanek, doceniania ich wkładu pracy np. w ramach projektów
zespołowych, szczególnie cennych w kontekście przygotowania ucznia do sprawnego
funkcjonowania na rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 356, s. 80-81).

3.4. Standardy osiągnięć ucznia – opis umiejętności według ESOKJ
Wymagania określone w podstawie programowej zostały opracowane w nawiązaniu do
poziomów biegłości zawartych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego
(ESOKJ), będącym częścią projektu polityki językowej Rady Europy. W ESOKJ opisano
zarówno stopnie znajomości języka obcego w określonej klasyfikacji, jak również
zagadnienia związane z kwestią parametrów kompetencji językowych, oceny i testowania
efektów kształcenia oraz samego procesu nauki i nauczania języków.
Jednak dokument ten jest z założenia przeznaczony do oceny biegłości językowej osób
dorosłych. Z tego powodu nawiązanie podstawy programowej ma charakter bardzo ogólny,
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a jego głównym celem jest ułatwienie określenia orientacyjnego poziomu znajomości języka
oczekiwanego od ucznia kończącego dany etap edukacyjny.
W ESOKJ wyznaczono sześciostopniowy system oceny znajomości języka obcego:
poziom podstawowy (A1 i A2), poziom samodzielności (B1 i B2) oraz poziom biegłości
(C1 i C2). Podstawa programowa wskazuje, że uczeń na etapie II.2., tj. rozpoczynający naukę
drugiego języka obcego od podstaw w klasie VII, po klasie VIII powinien osiągnąć poziom
A1 według ogólnej skali ESOKJ i spełnić poniższe wymagania:
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne
wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego.
Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np.: miejsca, w którym
mieszka, ludzi których zna, i rzeczy, które posiada, oraz odpowiadać na tego typu pytania.
Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem,
że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. (Rada Europy, 2003: 33)
Kolejnym wyznacznikiem osiągnięcia poziomu A1 przez ucznia może być jego
samoocena (próba własnej oceny biegłości na podstawie tych aspektów posługiwania się
językiem, które wynikają z działań komunikacyjnych):

I. Rozumienie:
1) Słuchanie: potrafię zrozumieć znane mi słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące
mnie osobiście, mojej rodziny i bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne,
a wymowa wyraźna.
2) Czytanie: rozumiem znane nazwy, słowa i bardzo proste zdania, np.: na tablicach
informacyjnych i plakatach lub w katalogach.
II. Mówienie:
1) Porozumiewanie się: potrafię brać udział w rozmowie pod warunkiem, że rozmówca jest
gotów powtarzać lub inaczej formułować swoje myśli, mówiąc wolniej oraz pomagając mi
ująć w słowa to, co usiłuję opowiedzieć. Potrafię formułować proste pytania dotyczące
najlepiej mi znanych tematów lub najpotrzebniejszych spraw – i odpowiadać na tego typu
pytania.
2) Samodzielne wypowiadanie się: potrafię używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać
miejsce, gdzie mieszkam, oraz ludzi, których znam.
III. Pisanie:
Potrafię napisać krótki, prosty tekst na widokówce, np. z pozdrowieniami z wakacji. Potrafię
wypełniać formularze (np. w hotelu) z danymi osobowymi, takimi jak nazwisko, adres,
obywatelstwo. (Rada Europy, 2003: 34-35)
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4. Treści nauczania
4.1. Koncepcja kursu Generación
Generación to dwuczęściowy kurs do nauki języka hiszpańskiego skierowany do
uczniów na II etapie edukacyjnym (klasy VII-VIII szkoły podstawowej). Grupę docelową
podręczników stanowią uczniowie, którzy rozpoczynają naukę języka hiszpańskiego jako
drugiego języka obcego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.
Głównym celem kursu jest przygotowanie uczniów do skutecznego komunikowania się
w języku hiszpańskim w sytuacjach życia codziennego. Tematyka treści, materiał leksykalny
i gramatyczny

odpowiadają

zainteresowaniom

oraz

możliwościom

poznawczym

współczesnych nastolatków.
Generación zapewnia harmonijny rozwój wszystkich sprawności językowych. Każdy
rozdział zawiera zadania rozwijające sprawność czytania i rozumienia ze słuchu oraz
mówienia i pisania. Prezentowany w podręczniku materiał leksykalno-gramatyczny
i proponowane zadania odpowiadają najnowszym tendencjom dydaktyki języków obcych.
Podręcznik Generación składa się z 6 rozdziałów o stałej budowie. Każdy z nich zawiera:
➢

stronę działową oraz sekcję Antes de empezar – wprowadzenie uczniów w tematykę
rozdziału,

➢

sekcję Español en acción – różnorodne zadania wspierające efektywną komunikację,

➢

sekcję Palabras, palabras... – zadania wprowadzające materiał leksykalny
i utrwalające poznane treści,

➢

rubrykę Así se dice, así se escribe – ćwiczenia doskonalące wymowę i ortografię,

➢

stronę Mis apuntes de gramática – objaśnienia zagadnień gramatycznych
z dodatkowymi zadaniami,

➢

jednostkę ¡Qué interesante! – ciekawostki realio- i kulturoznawcze dotyczące państw
hiszpańskojęzycznych,

➢

zadanie Mi proyecto – projekt związany z tematyką rozdziału,

➢

Mi primer diccionario – minisłowniczek do każdego rozdziału,

➢

test rozdziałowy Repasamos – powtórzenie zdobytej wiedzy i sprawdzenie stopnia jej
opanowania.
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Ponadto podręcznik zawiera:
➢

rozdział 0, który wprowadza uczniów w naukę języka hiszpańskiego,

➢

rozdział 7 – lekcje okolicznościowe związane z tematyką świąt w krajach
hiszpańskojęzycznych,

➢

zadania projektowe dla grup

➢

słownik hiszpańsko-polski wraz z zestawem zwrotów i wyrażeń.
Ważnym aspektem jest także zapoznanie uczniów ze zwyczajami i tradycjami

panującymi w krajach hiszpańskojęzycznych. Dzięki temu mogą oni porównać je z własną
kulturą i przeanalizować istniejące różnice. Rozwój kompetencji interkulturowej prowadzi
przede wszystkim do budowania postawy otwartości, ciekawości oraz tolerancji wobec
przedstawicieli innych kręgów kulturowych, ale również wspiera refleksję nad kulturą
i zwyczajami kraju ojczystego.
4.2. Materiał leksykalny i funkcjonalny
Klasa VII
Rozdział

Słownictwo i komunikacja
● Alfabet hiszpański i literowanie
● Państwa hiszpańskojęzyczne i ich stolice

Unidad 0

● Nazywanie przyborów szkolnych
● Zwroty przydatne podczas lekcji języka hiszpańskiego
● Powitania i pożegnania
● Przedstawianie siebie i innych
● Pytanie o dane personalne (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania,

Unidad 1

kraj pochodzenia i wiek)
● Pytanie o samopoczucie
● Nazwy wybranych państw europejskich, narodowości i języków
● Określanie położenia osób i miejsc
● Nazywanie pomieszczeń w szkole oraz udzielanie i uzyskiwanie

Unidad 2

informacji na temat ich położenia w budynku szkolnym
● Pytanie o liczbę przedmiotów znajdujących się w klasie
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i informowanie o niej rozmówcy
● Określanie czynności wykonywanych w trakcie lekcji
● Opowiadanie o planie lekcji, zajęciach szkolnych i uzyskiwanie
informacji na ten temat
● Pytanie o godzinę i określanie czasu zegarowego
● Dni tygodnia
● Pory dnia
● Opowiadanie o swoich zainteresowaniach, ulubionych dyscyplinach
sportowych i czynnościach wykonywanych w czasie wolnym oraz
zadawanie pytań na ten temat
● Wyrażanie opinii na i reagowanie na opinię rozmówcy
● Opisywanie wyglądu zewnętrznego
Unidad 3

● Opowiadanie o rodzinie i uzyskiwanie informacji o członkach
rodziny rozmówcy
● Określanie stanu cywilnego, stopnia pokrewieństwa i wieku
poszczególnych członków rodziny
● Nazywanie i opisywanie zwierząt domowych
● Nazwy zawodów
● Określanie czynności dozwolonych i zabronionych w szkole
● Wyrażanie prośby o przysługę i reagowanie na taką prośbę
● Nazywanie swoich umiejętności i uzyskiwanie informacji na temat
umiejętności innych osób
● Udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat przebiegu dnia
i wykonywanych zwykle czynności

Unidad 4

● Nazywanie wybranych artykułów spożywczych i ich opakowań
● Nazywanie potraw i posiłków
● Piramida żywieniowa
● Określanie częstotliwości
● Udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat sposobów odżywiania
się i upodobań kulinarnych
● Nazwy wybranych sklepów
● Nazwanie ubrań i akcesoriów oraz podawanie ich kolorów

Unidad 5

● Opisywanie ubioru i wyrażanie opinii na jego temat

19

● Podawanie cen w euro
● Nazywanie i opisywanie pomieszczeń w domu i mieszkaniu
oraz uzyskiwanie informacji na ten temat od innych
● Nazywanie mebli i sprzętów domowych oraz określanie ich
położenia i funkcji
● Określanie położenia przedmiotów względem siebie
● Opisywanie pogody i wybranych zjawisk atmosferycznych
● Nazywanie miesięcy, pór roku oraz kierunków geograficznych
● Opisywanie ulubionej pory roku
● Nazywanie obiektów w mieście i podawanie ich lokalizacji
● Opisywanie cech charakteru
Unidad 6

● Wyrażanie planów, zamiarów oraz opinii
● Zapraszanie na urodziny i przyjmowanie zaproszenia
● Składanie życzeń z okazji urodzin
● Udzielanie i uzyskiwanie informacji na temat daty urodzin i
prezentów urodzinowych
● Słownictwo związane z Sylwestrem i Nowym Rokiem

Unidad 7

● Słownictwo związane ze Świętem Trzech Króli
● Słownictwo związane z Wielkanocą

Klasa VIII
Rozdział

Słownictwo i komunikacja
● Opisywanie wyglądu zewnętrznego i charakteru

Unidad 0

● Wyrażanie opinii na temat charakteru i nastroju innych osób
● Nazywanie czynności wykonywanych w danym momencie
● Nazywanie części ciała
● Określanie samopoczucia, nazywanie dolegliwości i chorób
● Mówienie o zasadach zdrowego odżywiania się

Unidad 1

● Określanie częstotliwości
● Udzielanie rad (forma oficjalna i nieoficjalna)
● Opowiadanie o zainteresowaniach i sporcie

Unidad 2

● Nazywanie obiektów w mieście i rodzajów sklepów
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● Robienie zakupów i wyrażanie opinii na temat produktów
● Pytanie o drogę i jej opisywanie
● Nazywanie środków komunikacji miejskiej
● Propozycje spędzania czasu wolnego w mieście
● Akceptowanie, odrzucanie propozycji i wyrażanie opinii na jej temat
● Opisywanie wydarzeń z niedalekiej przeszłości
Unidad 3

● Wyrażanie pewności
● Nazwy wybranych zawodów i związane z nimi czynności
● Opowiadanie o zdarzeniach z przeszłości

Unidad 4

● Nazywanie ważnych wydarzeń w życiu rodzinnym
● Podawanie dat wydarzeń z przeszłości
● Opisywanie nawyków i zwyczajów z przeszłości
● Porównywanie – świat wokół nas dawniej i dziś

Unidad 5

● Nazwy opakowań i wybranych materiałów
● Nazwy zabaw i gier planszowych
● Określanie położenia
● Opowiadanie o podróżach

Unidad 6

● Nazywanie środków transportu
● Relacjonowanie wydarzeń z wyjazdów wakacyjnych w przeszłości
● Opowiadanie o planach wakacyjnych
● Słownictwo związane z Bożym Narodzeniem

Unidad 7

● Słownictwo związane ze Świętem Narodowym w Hiszpanii

4.3. Materiał gramatyczny
Klasa VII
Rozdział
Unidad 0

Gramatyka
● Liczebniki główne 0-100
● Czasowniki: llamarse, ser, tener oraz vivir w czasie teraźniejszym,
w trybie oznajmującym

Unidad 1

● Zaimki osobowe w l. poj. i l. mn.
● Zaimki pytające: qué, cómo, cuántos, dónde
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● Rodzaj i liczba rzeczownika
● Rodzajniki określone i nieokreślone
● Czasownik haber – użycie formy hay
● Użycie czasowników haber oraz estar
● Odmiana czasownika nieregularnego estar w czasie teraźniejszym,
w trybie oznajmującym
Unidad 2

● Odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym, w trybie
oznajmującym
● Liczebniki porządkowe 0-10
● Czasowniki gustar i encantar w czasie teraźniejszym, w trybie
oznajmującym

Unidad 3

● Zaimki dzierżawcze este i esta
● Zaimki dzierżawcze w l. poj. i l. mn.
● Użycie przysłówków también i tampoco
● Użycie czasownika poder w formie bezosobowej (no) se puede
● Odmiana czasowników zwrotnych w czasie teraźniejszym, w trybie
oznajmującym

Unidad 4

● Czasowniki nieregularne: ir, volver, hacer, salir, saber, dormir oraz
querer w czasie teraźniejszym, w trybie oznajmującym
● Przysłówki czasu i wyrażenia przysłówkowe czasu
● Czasownik preferir w czasie teraźniejszym, w trybie oznajmującym
● Zdania okolicznikowe celu: para + bezokolicznik
● Przyimki określające miejsce oraz konstrukcje przysłówkowe

Unidad 5

w formie przyimków
● Zdania przyczynowe z porque
● Zaimki wskazujące: este, ese oraz aquel w l. poj. i l. mn.
● Liczebniki główne 100-1000
● Przymiotniki odmienne i nieodmienne ze względu na rodzaj
● Czasownik querer w czasie teraźniejszym, w trybie oznajmującym

Unidad 6

● Wyrażanie życzeń za pomocą konstrukcji querer + bezokolicznik
● Wyrażanie opinii za pomocą konstrukcji creer + que
● Wyrażanie zamiarów za pomocą konstrukcji ir + a + bezokolicznik
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Klasa VIII
Rozdział

Gramatyka
● Gerundio (imiesłów przysłówkowy współczesny) czasowników

Unidad 0

regularnych i wybranych nieregularnych
● Wybrane przysłówki zakończone na: -mente
●

Tryb

rozkazujący

czasowników

regularnych

i

wybranych

nieregularnych
● Użycie czasownika doler
Unidad 1

● Zdania warunkowe: si + presente de indicativo, presente de
indicativo
● Przyimki entre oraz desde

Unidad 2

● Zaimki osobowe (objeto directo i objeto indirecto)
● Czas Pretérito Perfecto

Unidad 3

● Tworzenie participio (imiesłów przymiotnikowy bierny)
● Konstrukcja estar + participio
● Czas Préterito Indefinido

Unidad 4

● Konstrukcja empezar + a + bezokolicznik
● Konstrukcja seguir + gerundio
● Czas Pretérito Imperfecto

Unidad 5

● Stopniowanie przymiotników
● Zaimki dzierżawcze akcentowane
● Zaimki pytające cuál oraz cuáles

Unidad 6

● Zaimki nieokreślone alguien oraz nadie
● Wyrażanie planów
● Przysłówki miejsca
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4.4. Materiał fonetyczno-ortograficzny
Klasa VII
Rozdział

Fonetyka i ortografia

Unidad 0

● Podstawowe zasady wymowy

Unidad 1

● Pisownia małą i wielką literą
● Głoska [ϴ]

Unidad 2

● Litery c oraz z
● Głoska [x]

Unidad 3

● Litery j oraz g
● Głoska [k]

Unidad 4

● Litery c, k oraz qu

Unidad 5

● Głoski [r] oraz [rr]
● Głoska [b]

Unidad 6

● Litery b oraz v

Klasa VIII
Rozdział
Unidad 0

Fonetyka i ortografia
● Pisownia małą i wielką literą
● Głoska [g]

Unidad 1

● Litery g oraz gu
● Głoska [j]

Unidad 2

● Litery y oraz ll

Unidad 3

● Akcentowanie: palabras llanas

Unidad 4

● Akcentowanie: palabras agudas
● Głoska [b]

Unidad 5

● Litery b oraz v

Unidad 6

● Akcentowanie: palabras esdrújulas
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4.5. Materiał kulturowy

Klasa VII
Rozdział

Treści kulturowe
● Sławne osoby oraz popularne miejsca w krajach

Unidad 0

hiszpańskojęzycznych

Unidad 1

● Imiona i nazwiska hiszpańskie

Unidad 2

● Pochodzenie nazw dni tygodnia

Unidad 3

● Młodzież hiszpańska i media społecznościowe

Unidad 4

● Posiłki w Kolumbii i Hiszpanii
● Domy sławnych osób hiszpańskojęzycznych: La casa de Neruda,

Unidad 5

Museo Frida Kahlo, Casa Museo Salvador Dalí

Unidad 6

● Miasta: Buenos Aires, Hawana, Mardyt
● Sylwester i Nowy Rok

Unidad 7

● Święto Trzech Króli
● Wielkanoc – Wielki Tydzień

Klasa VIII
Rozdział

Treści kulturowe

Unidad 0

● System edukacji w Hiszpanii

Unidad 1

● Zainteresowanie sportem w Hiszpanii

Unidad 2

● Młodzież z Santiago de Chile i miasta Meksyk

Unidad 3

● Postać komiksowa Mafalda

Unidad 4

● Sławne postacie z krajów hiszpańskojęzycznych

Unidad 5

● Ciekawostki na temat cywilizacji Majów

Unidad 6

● Relacje z podróży do krajów hiszpańskojęzycznych
● Boże Narodzenie

Unidad 7

● Święto Narodowe w Hiszpanii (Dzień Odkrycia Ameryki)
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5. Realizacja programu nauczania
Nauka języka obcego to proces złożony i długotrwały, na który wpływa wiele
czynników. Zależy on w dużej mierze od predyspozycji indywidualnych danej osoby,
ale także od uwarunkowań społecznych związanych z jej otoczeniem. Z tego powodu
nauczyciele powinni jak najczęściej posługiwać się w klasie językiem docelowym,
zapewniając w ten sposób swoim uczniom jak największy z nim kontakt. Ponadto warto
informować uczących się, jak ważna jest ekspozycja na język obcy w sytuacjach
nieformalnych, i zachęcać ich do jak najczęstszych interakcji z osobami posługującymi się
nim poza szkołą. Rolą nauczycieli jest bowiem nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również
przekazywanie pozytywnego obrazu utożsamianej z językiem kultury oraz motywowanie
uczniów do aktywnego zaangażowania się w naukę. W tym celu należy uważnie dobierać
materiały, tematy i rodzaje zadań tak, aby były dostosowane do wieku, zainteresowań oraz
potrzeb uczących się. Ważną kwestią jest także przekazywanie pozytywnej informacji
zwrotnej, jako reakcji na wysiłek włożony w naukę, oraz ocenianie postępów uczniów
w zależności od ich aktualnych możliwości.

5.1. Metody osiągania celów kształcenia
Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie metod i technik nauczania szeroko
stosowanych we współczesnej edukacji językowej. Należą do nich m.in. podejście
komunikacyjne, zadaniowe, CLIL oraz techniki aktywizujące.
5.1.1. Podejście komunikacyjne
Obecnie coraz częściej odchodzi się od tradycyjnych metod nauczania na rzecz
podejścia eklektycznego, łączącego różne techniki i strategie. Jak wiemy, nadrzędnym celem
kształcenia językowego jest skuteczna komunikacja w różnych kontekstach społecznych,
dlatego za podstawę działań pedagogicznych uznajemy podejście komunikacyjne. Zakłada
ono doskonalenie elementów systemowych języka (gramatyka i słownictwo) oraz rozwijanie
czterech podstawowych sprawności językowych (słuchania, czytania, mówienia i pisania).
Ważne jest, aby nauka odbywała się w kontekście umożliwiającym uczniom zrozumienie
sensu danej wypowiedzi. Chodzi o to, aby uświadomić uczącym się, w jakich okolicznościach
powinni użyć omawianego słownictwa i struktur gramatycznych oraz jak dobrać styl
wypowiedzi do konkretnej sytuacji.
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Kolejną cechą charakterystyczną podejścia komunikacyjnego jest nacisk na autentyczne
użycie języka. Nie chodzi tu jednak tylko o język użytkowników natywnych, ale także ten
używany w naturalnych kontekstach komunikacyjnych przez mówców nienatywnych.
„Autentyczność” w klasie jest zatem jak najbardziej możliwa pod warunkiem, że język
hiszpański będzie stosowany w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych, adekwatnych do
zainteresowań i wieku uczniów.
Zasada

naturalnej

i

autentycznej

komunikacji,

przyświecająca

podejściu

komunikacyjnemu, czasami jest całkowicie lub w dużym stopniu pomijana rzecz
kontrolowanych dryli językowych. Z tego powodu dobrze jest, aby nauczyciel dokonał refleksji
nad jakością i ilością komunikacji w języku obcym na lekcjach, odpowiadając sobie na
następujące pytania:
➢ Jaki procent czasu lekcji zajmują wypowiedzi uczniów w języku obcym, a jaki
wypowiedzi nauczyciela?
➢ Czy na lekcji tworzę sytuacje, w których uczniowie mogą wypowiadać się ustnie
lub pisemnie w języku obcym?
➢ Jaki procent czasu lekcji poświęcony jest na autentyczną komunikację, a jaki na

dryle językowe? (Kleban, 2014: 28)

5.1.2. Podejście zadaniowe
Istotny wpływ na doskonalenie kompetencji komunikacyjnej ma także metoda
zadaniowa. Jest to specyficzna forma podejścia komunikacyjnego, która według autorów
ESOKJ jest nie tylko nieodłącznym elementem posługiwania się językiem obcym,
ale również częścią procesu jego przyswajania.
Istnieje wiele definicji zadania. Zdaniem twórców ESOKJ jest to:
(…) celowe działanie, uważane za konieczne, by rozwiązać jakiś problem, wypełnić
zobowiązanie lub zrealizować dążenie; ta definicja obejmuje całą gamę działań, takich jak
np.: przesuwanie szafy, pisanie książki, uzyskiwanie określonych warunków drogą negocjacji,
grę w karty, zamawianie posiłku w restauracji, tłumaczenie tekstu z języka obcego lub
przygotowywanie gazetki szkolnej przez grupę uczniów. (Rada Europy, 2003: 21)
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Z powyższej definicji wynika, że nie każde ćwiczenie językowe można określić mianem
zadania. Aby zadanie było skuteczne, powinno spełniać następujące kryteria (Kabzińska,
2014: 48):
➢ mieć jasno określony cel, do którego uczeń dąży, używając języka obcego,
➢ koncentrować uwagę ucznia na tym, co chce przekazać,
➢ zachęcać do interakcji,
➢ przygotować do stosowania wiedzy w praktyce,
➢ zainteresować swoją treścią i zaangażować ucznia w jego realizację,
➢ sprzyjać rozwijaniu kreatywności i niezależności językowej.

Warto zwrócić uwagę, że w podejściu zadaniowym język traktowany jest jako
narzędzie, a nie cel sam w sobie. Poprawność językowa schodzi na drugi plan, gdyż
wykonując zadanie, uczący powinien przede wszystkim polegać na własnych umiejętnościach
językowych i aktualnych zasobach leksykalno-gramatycznych (Ellis, 2012:198).
Zadaniowy model lekcji silnie motywuje do pracy – pobudza inicjatywę, skłania do
wyrażania opinii, wymiany informacji oraz wyciągania wniosków na podstawie otrzymanych
materiałów. Uczy pracy zespołowej, ale i samodzielności. Ponadto stanowi znakomite
narzędzie ewaluacyjne zarówno dla nauczyciela, jak i uczniów, którzy mają szansę ocenienia
w praktyce własnych umiejętności i możliwości.
Przykłady zadań z kursu Generación:
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5.1.3. CLIL
Głównym założeniem podejścia CLIL (ang. Content and Language Integrated
Learning) jest kształcenie przedmiotowo-językowe, czyli zdobywanie wiedzy z różnych
dziedzin za pomocą narzędzia, jakim jest język obcy. Przykładem zastosowania CLIL na
lekcji hiszpańskiego może być zatem poznawanie faktów geograficznych dotyczących
Meksyku, ale również analiza zdrowej diety na podstawie piramidy żywieniowej czy zajęcia
na temat różnych gatunków muzyki wraz z rozpoznawaniem ich z nagrania.
Wprowadzenie CLIL do nauczania nie stanowi trudności, należy jednak pamiętać,
aby zaplanowane przez nas treści poruszały aktualne tematy i autentyczne zagadnienia oraz
były ciekawe dla uczniów (stanowiły dla nich nowość lub wykorzystywały ich
dotychczasową wiedzę). Dzięki takiemu wieloaspektowemu podejściu do nauczania wzrasta
motywacja do nauki i zaangażowanie w realizację zadań.
Przykład zadania opartego na CLIL z kursu Generación:
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5.1.4. Techniki aktywizujące
Kluczem do skutecznego nauczania jest maksymalne zaangażowanie uczniów zarówno
w sferze poznawczej (potencjał intelektualny), jak i emocjonalnej (dobrowolne podjęcie
wysiłku włożonego w naukę języka) (Kleban, 2014: 31). Stąd tak ważna jest znajomość
i stosowanie aktywnych metod nauczania zwanych również „aktywizującymi”. Wdrażając
takie techniki do swojej pracy, nauczyciel odchodzi od przekazywania gotowej wiedzy,
a zamiast tego koncentruje się na stworzeniu odpowiednich warunków do samodzielnego
uczenia się. W tym celu powinien angażować uczniów do wykonywania wielu czynności
i zadań, które doprowadzą do nabycia konkretnej wiedzy czy umiejętności lub opanowania
danego zagadnienia. Podczas zajęć prowadzonych metodami aktywnymi nauczyciel wciela
się w różne role:
Może

on

być

jednocześnie

doradcą,

przewodnikiem,

uczestnikiem,

widzem,

obserwatorem, pomocnikiem i krytycznym przyjacielem. (Szybowicz, 2012: 6).
Lekcja zrealizowana z wykorzystaniem metod aktywnych kojarzy się dzieciom bardziej
z zabawą, aniżeli nauką. Dzięki temu unikamy nudy na zajęciach i lęku przed
wypowiadaniem się w języku obcym.
Jedną z technik aktywizujących jest burza mózgów. To praca zespołowa polegająca na
wypisaniu wszystkich pomysłów członków grupy na dany temat w określonym czasie. Zaletą
tego typu zadań jest fakt, że każdy ma szansę się wypowiedzieć i zaprezentować swoją
propozycję bez obawy, że zostanie skrytykowany. Każdy pomysł, nawet najbardziej
kontrowersyjny i nieszablonowy, powinien zostać odnotowany.
Kolejną techniką jest mapa myśli, która − podobnie jak burza mózgów − zakłada pracę
zespołową.

Wszystkie

propozycje

i

pomysły

na

dany

temat

zostają

najpierw

przedyskutowane, a następnie uporządkowane w logiczną sieć powiązań. Ponadto zadaniem
grupy jest wypisanie słów i zwrotów związanych z zagadnieniem, a następnie przedstawienie
swojej pracy na forum klasy. Podczas prezentacji pozostałe zespoły uzupełniają swoje
plansze.
Inną powszechnie stosowaną strategią nauczania jest drama. Technika ta umożliwia
uczniom wcielanie się w różne role z jednoczesnym użyciem języka obcego. Jest także
znakomitym narzędziem do wprowadzania treści międzyprzedmiotowych (CLIL) oraz
materiałów kulturowych. Ponadto w sposób naturalny zaspokaja potrzeby rozwojowe
uczniów, zwłaszcza dzieci (Szybowicz, 2012: 8). Podczas lekcji najczęściej stosowanym
rodzajem dramy jest odgrywanie krótkich scenek sytuacyjnych oraz prowadzenie dialogów
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w celu przećwiczenia danego materiału językowego. Inną formą są wierszyki, rymowanki,
piosenki czy pantomima (np. ilustrowanie nagrania za pomocą gestów). „Kryjąc” się za swoją
postacią, młodzież czuje się pewniej i bezpieczniej. Na czas wykonywania zadania uczeń
tworzy „drugą tożsamość” i w ten sposób minimalizuje lęk związany z publicznym
wystąpieniem. Drama to niewątpliwie bardzo atrakcyjna i dynamiczna forma pracy, która
sprawia wiele radości i zbliża do siebie klasę. Jej zaletą jest również fakt, że wszystkie
struktury używane są w kontekście sytuacyjnym, co ułatwia zrozumienie znaczenia
wypowiadanych kwestii, a język, którym posługują się uczniowie jest żywy i pełen emocji,
tak jak w naturalnej komunikacji. Przy ocenie tego rodzaju zadań nauczyciel powinien wziąć
pod uwagę nie tylko „produkt końcowy” przedstawiony przez uczniów, który w dużej mierze
zależy od ich zdolności aktorskich, ale również wysiłek włożony w przygotowania (naukę
zwrotów i poprawnej wymowy). (Kleban, 2014: 34-35).
Ciekawą metodą pracy są stacje zadaniowe szczególnie przydatne w zajęciach
powtórzeniowych i podsumowujących. Wykonywanie zadań przy różnych stanowiskach
wpływa korzystnie na koncentrację na konkretnym zadaniu. Ta technika pozwala zerwać
z klasową rutyną i standardowym wykonywaniem ćwiczeń, a tym samym rozbudza
i utrzymuje zainteresowania uczniów przez całe zajęcia. Taka forma nauki sprzyja rozwijaniu
umiejętności współpracy (jeśli zadania wykonywane są w parach lub grupach), samokontroli,
pracy pod presją czasu (jeśli zadania wykonywane są na czas), a także rzetelnej oceny własnej
wiedzy i możliwości. Ponadto nauczyciel ma okazję spojrzeć na klasę „z lotu ptaka” – jako
cichy widz obserwuje styl pracy poszczególnych osób, dostrzega ich mocne i słabe strony,
dokonuje wnikliwej analizy poczynionych postępów oraz identyfikuje zagadnienia
wymagające ponownego wyjaśnienia i przećwiczenia. Organizując stacje zadaniowe, warto
pamiętać o kilku elementach (Szybowicz, 2012: 8, 59):
➢ przygotowanie odpowiedniej liczby zadań (stacji) oraz kart pracy na

poszczególnych stanowiskach,
➢ przygotowanie stacji „klucz”, gdzie uczniowie po każdorazowym wykonaniu

zadania będą mogli sprawdzić swoje odpowiedzi,
➢ poinformowanie uczniów, w jaki sposób będą pracować i jakie czekają ich

zadania, oraz przedstawienie ewentualnych kryteriów oceny,
➢ przeznaczenie czasu na podsumowanie, wyjaśnienie wątpliwości uczniów oraz

omówienie kwestii, które sprawiły największe problemy,
➢ przeznaczenie czasu na samoocenę uczniów.
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Praca metodą projektu edukacyjnego (ang. Project Based Learning) to kolejna strategia
aktywizacyjna, która nie tylko uatrakcyjnia zajęcia i w pełni angażuje uczniów, ale ze
względu na swój interdyscyplinarny charakter stanowi naturalny sposób wdrażania metody
CLIL na lekcji. Tego typu zadania to także znakomita okazja, by uczniowie zastosowali język
obcy we wszystkich sprawnościach. Tym, co wyróżnia ją spośród pozostałych technik, jest
przede wszystkim rozbudowana faza planowania, w czasie której uczący się dokonują
podziału zadań w grupie, omawiają, jak ma wyglądać produkt końcowy ich pracy, zbierają
informacje na temat danego zagadnienia, korzystają z różnych źródeł i przygotowują zasoby
językowe potrzebne do realizacji projektu. Poza planowaniem uczniowie doskonalą inne
przydatne umiejętności takie jak: selekcja materiału, podejmowanie decyzji, działanie
zespołowe, porozumiewanie się w grupie, prezentacja efektów swojej pracy czy ewaluacja
podjętych działań i wykonanego projektu.
Przykłady zadań opartych na metodzie projektowej z kursu Generación:
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5.2. Dostosowanie form pracy
5.2.1. Formy socjalne
Planując zajęcia, nauczyciel powinien przeanalizować, które z form socjalnych najlepiej
posłużą realizacji wyznaczonych przez niego celów. Należy także wziąć pod uwagę
preferencje i indywidualne potrzeby uczniów.
Nie ulega wątpliwości, że stosowanie urozmaiconych form socjalnych pozwala klasie
rozwinąć kompetencje społeczne i przełamać barierę językową. Interakcja w grupach oraz
parach

stwarza

bowiem

doskonałe warunki

do inicjowania

naturalnych sytuacji

komunikacyjnych, które służą ćwiczeniu umiejętności językowych, w szczególności
słuchania i mówienia. Praca w parach i grupach daje większą pewność siebie i poczucie
bezpieczeństwa oraz skłania uczniów do stosowania różnych strategii, które umożliwią
efektywną komunikację (np. strategie kompensacyjne, transfer czy prośba o pomoc w języku
docelowym). Ponadto taka forma nauki pozwala na prowadzenie wielu konwersacji
jednocześnie, co w znaczący sposób przyczynia się do wydłużenia czasu aktywnego
posługiwania się językiem obcym w porównaniu do sytuacji, kiedy nauczyciel wchodzi
w interakcję z całą klasą lub z poszczególnymi osobami.
Praca w parach najlepiej sprawdza się przy okazji przeprowadzania krótkich dialogów,
prostych gier służących utrwaleniu słownictwa lub sprawdzeniu i porównaniu wykonanych
przez siebie ćwiczeń. Pracę w grupie należy stosować przy wykonywaniu projektów, burzy
mózgów, zadań wymagających szerszego omówienia danego zagadnienia lub rozwiązania
jakiegoś problemu. Optymalna liczba osób w grupie to 3-5 osób, ponieważ większe zespoły
stanowią większe wyzwanie organizacyjne i mogą powodować mniejsze zaangażowanie
niektórych ich członków. Dobrym rozwiązaniem jest przydzielenie młodszym uczniom
funkcji, które będą pełnić w grupie, np. organizator pracy rozdzielający zadania, osoba
pilnująca, aby językiem komunikacji w zespole był język obcy, rzecznik grupy itd. Rola
nauczyciela powinna ograniczyć się do: wydania uczniom jasnych instrukcji na początku
(najlepiej popartych przykładem), rozdania materiałów (dopiero po podaniu poleceń, w celu
utrzymania uwagi uczniów), monitorowania procesu wykonywania zadań i służenia pomocą
w trakcie, pilnowania limitu czasowego oraz sprawdzenia efektów pracy wraz z udzieleniem
informacji zwrotnej.
Inną formą socjalną jest praca zbiorowa, tzw. plenum, stosowana zazwyczaj przy
wprowadzaniu nowego materiału lub wyjaśnianiu wątpliwości na forum klasy. To forma
pracy przydatna przy omawianiu projektów, prezentacji i wyników zadań wykonanych
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w grupach. Aby uatrakcyjnić plenum, warto „przemeblować” klasę, np. ustawić krzesła
w okręgu lub półokręgu, aby wszyscy widzieli siebie nawzajem.
Z kolei praca indywidualna przydatna jest przy robieniu notatek w trakcie lekcji,
wyszukiwaniu informacji, uczeniu się na pamięć tekstów (np. rola w przedstawieniu, wiersz,
piosenka) oraz przyswajaniu nowego słownictwa.

5.2.2. Style uczenia się oraz inteligencje wielorakie
Ucząc języka obcego, należy pamiętać o indywidualnych preferencjach w zakresie
przyswajania wiadomości w celu zdobycia wiedzy bądź opanowania poszczególnych
umiejętności. Nauczycielowi stosunkowo najłatwiej zaobserwować i określić style
percepcyjne oraz typy inteligencji uczniów, dlatego na nich właśnie skupia się niniejszy
rozdział.
Poniższa tabela przedstawia krótki opis każdego typu sensorycznego i propozycje
optymalnych dla niego zadań.

Styl percepcyjny

Charakterystyka
preferuje zadania oparte na
różnych bodźcach
dźwiękowych
lubi czytać na głos
nie potrafi długo milczeć

słuchowy

należy mu stwarzać jak
najwięcej okazji do
wypowiadania się
dobrze pracuje w grupie
szybko uczy się wierszy,
rymowanek i piosenek
najszybciej zapamiętuje
poprzez głośne powtarzanie
materiału
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Przykładowe zadania
i techniki pracy
wykorzystywanie
podcastów, nagrań, piosenek
do ćwiczeń kontrolnych
lub komunikacyjnych
wykorzystywanie skojarzeń
słownych
przy wprowadzaniu
i utrwalaniu nowego
materiału
modulowanie głosu,
wystukiwanie rytmu,
klaskanie, rapowanie
np. przy wyjaśnianiu reguł
gramatycznych
„głuchy telefon”

powtarzanie swoimi słowami
omówionych zagadnień
streszczanie na głos
przeczytanego komiksu
odtwarzanie wideo bez
obrazu i opowiadanie, co
może się dziać na ekranie
(gdzie są aktorzy, co robią,
jakie towarzyszą im emocje)
lub opowiadanie akcji na
ekranie, podczas gdy
jeden uczeń z pary siedzi
tyłem do ekranu i słucha
wideo przez jedną minutę,
a drugi (siedzący przodem)
weryfikuje, czy domysły
słuchającego są właściwe;
po minucie następuje
zamiana ról
preferuje korzystanie
z materiałów graficznych
uczy się przez patrzenie
i czytanie
woli oglądać niż mówić
czy słuchać

wizualny

jest zorganizowany, ale
łatwo rozprasza się w hałasie
z łatwością zapamiętuje
szczegóły, w tym kolory
oraz układy przestrzenne
robi kolorowe notatki
i korzysta z zakreślaczy,
przygotowując się do testów
chętnie uczy się z fiszek
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wykorzystywanie plansz,
obrazów, komiksów,
fotografii, map myśli,
wykresów, animacji,
prezentacji multimedialnych
(np. Prezi lub PowerPoint)
umieszczenie w klasie
plakatów z przydatnymi
zwrotami lub często
używanymi słowami
wraz z ilustracjami
wyjaśniającymi
ich znaczenie
zapisywanie na tablicy
nowych słów i wyrażeń
odtwarzanie wideo bez głosu
sporządzanie kolorowych

notatek na tablicy,
stosowanie ramek,
wykrzykników itp.
przygotowanie stopklatek
(screenshots) z wideo, które
będzie wyświetlane na lekcji
(po obejrzeniu zadaniem
uczniów jest ułożenie
obrazków w kolejności
i streszczenie historii)
zachęcanie uczniów
do używania aplikacji
z fiszkami (np. Quizlet)
wykorzystywanie zagadek
słownych (np. krzyżówki
lub rebusy)

kinestetyczny

potrzebuje częstej
aktywności fizycznej, trudno
mu usiedzieć w jednym
miejscu przez dłuższy czas

przygotowanie zadań
umożliwiających poruszanie
się po klasie (np. metoda
stacji zadaniowych)

najlepiej pamięta to,
co samodzielnie wykonał
(nie to, co zobaczył czy
usłyszał)

zadania typu „sonda”,
czyli przeprowadzanie
ankiety wśród uczniów
w klasie, podchodzenie,
zadawanie pytań i notowanie
odpowiedzi

lubi emocje i ruch
żywo gestykuluje w czasie
rozmowy
ruch ułatwia mu
koncentrację

stosowanie metody TPR
(ang. Total Physical
Response)
oraz
technik dramowych

musi wielokrotnie zapisać
słowo, aby je zapamiętać

gry edukacyjne wymagające
refleksu (np. Dobble)
zabawy ruchowe
(np. dyktando biegowe,
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gdzie jeden z uczniów biega
od tekstu umieszczonego na
tablicy do kolegi i dyktuje
mu zapamiętany tekst)
projektowanie zadań
wymagających pisania
i rysowania na dużych
arkuszach papieru
porozcinanie wersów
piosenki i rozdanie ich
klasie, po wysłuchaniu
utworu uczniowie muszą
ustawić się w kolejności
(w rzędzie) i odczytać
„swój” wers na głos

poznając nowe rzeczy,
używa zmysłu dotyku
wykazuje zdolności
dekoracyjne, lubi pracować
za pomocą narzędzi

wykorzystywanie
na zajęciach prac
plastycznych (np. plakatów,
dekoracji do przedstawienia,
dużych map myśli)
wyciąganie przedmiotów
z worka z zawiązanymi
oczami i zgadywanie,
czym są

lubi pisać i rysować
dotykowy (czuciowy)

lubi porównywać różne
przedmioty
zwraca szczególną uwagę na
komunikację pozawerbalną:
wyraz twarzy, język ciała
wyraża emocje za pomocą
gestów

wykorzystywanie gier
edukacyjnych związanych
z dotykaniem elementów lub
pionków (np. układanie
wieży z kubeczków
ze słówkami pomiędzy
kubeczkami, jenga, puzzle,
domino, memory, juego de
la oca)
prezentowanie treści
za pomocą gestów, mimiki
oraz modulacji głosu
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Planując zajęcia, warto również pamiętać o teorii inteligencji wielorakich słynnego
amerykańskiego psychologa Howarda Gardnera, który wyróżnił osiem podstawowych typów
inteligencji, z których każda odpowiada za umiejętności w innym obszarze:
➢ Osoby o wysokiej inteligencji językowej lubią pracę z tekstem, wypowiedzi
ustne i pisemne, wymyślanie lub dopisywanie zakończenia opowiadań,
układanie przykładowych zdań i dialogów, szukanie synonimów, antonimów,
kolokacji, a także gry oraz zabawy językowe; chętnie uczą się też wierszyków
i rymowanek.
➢ Inteligencja logiczno-matematyczna najbardziej sprawdza się w zadaniach

językowych wymagających logicznego myślenia, obserwacji, analizowania,
klasyfikacji, wnioskowania i samodzielnego odkrywania reguł (np. indukcyjne
nauczanie gramatyki). Uczniowie o rozwiniętej inteligencji tego typu preferują
zrozumiałe szablony, tabele, notatki w punktach i jasne, zwięzłe instrukcje.
Lubią wiedzieć, ile jest błędnych zdań, które należy zidentyfikować i poprawić
(informacja, że „niektóre zdania są błędne” jest dla nich niewystarczająca)
oraz ćwiczenia, w ramach których np. należy policzyć czasowniki nieregularne
w tekście.
➢ Osoby obdarzone rozwiniętą inteligencją muzyczną preferują naukę poprzez
piosenki, nagrania i zadania oparte na różnych bodźcach dźwiękowych.
Zazwyczaj dobrze recytują, czytają na głos, naśladują akcent i dobrze radzą
sobie z wymową nawet trudniejszych słów. Lubią zadania z wypełnianiem luk
(kiedy w trakcie słuchania należy wstawić brakujące słowa do tekstu)
lub odgadywanie brakujących słów w tekście, który się rymuje.

➢ Inteligencja przestrzenna charakteryzuje uczniów, którzy efektywnie uczą się
z materiałów graficznych. Dobrze sprawdzą się w tym przypadku zadania oparte
na modalności wzrokowej (np. rysowanie historyjki w trakcie jej słuchania,
a następnie streszczenie jej z własnych notatek obrazkowych) oraz te połączone
z pracami plastycznymi np. projektowanie i opisywanie domu marzeń,
wykonanie słowniczka obrazkowego lub komiksu. Przy organizowaniu
i powtarzaniu słownictwa przydatne będą kolorowe notatki oraz mapy myśli.
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➢ Uczniowie z dobrze rozwiniętą inteligencją kinestetyczną preferują zadania
wymagające ruchu. Idealną metodą nauczania będzie w tym przypadku TPR,
czyli reagowanie całym ciałem. Dobrze sprawdzą się techniki dramowe,
ilustrowanie słów gestami, prace na dużych arkuszach papieru oraz zadania,
które umożliwią krążenie wokół ławki lub po całej klasie (np. zabawa typu
„sonda” lub „znajdź kogoś, kto…”).

➢ Osoby z dominującą inteligencją interpersonalną preferują ćwiczenia i zabawy
w parach lub grupach. Dobrze rozumieją odmienności wynikające z różnic
kulturowych. Chętnie pomagają innym, umieją współpracować, lubią pracę
metodą projektu, językowe ćwiczenia integracyjne, przeprowadzanie wywiadów
i ankiet oraz techniki dramowe. Tacy uczniowie docenią powtórzenie materiału
zaplanowane w formie konkurencji zespołowej, np. Familiada.

➢ Dla uczniów o rozwiniętej inteligencji intrapersonalnej (zwanej również
introspekcyjną) należy stworzyć jak najwięcej okazji do rozwijania własnych
pasji i prezentowania ich w klasie. Takie osoby preferują pracę samodzielną
(np. wykonywanie indywidualnego projektu w ramach pracy domowej). Do tego
typu zadań zalicza się też pisanie bloga czy wypełnianie psychotestów. Takie
osoby chętnie wyrażają opinie, odwołując się do własnej wiedzy, emocji
i doświadczeń.
➢ Inteligencję naturalistyczną charakteryzuje zainteresowanie naturą. Osoby takie
wszędzie doszukują się wzorów i zasad. Lubią wszelkiego rodzaju klasyfikacje,
dlatego docenią zadania polegające na organizowaniu wiedzy w tabele, dzieleniu
słów i struktur językowych na kategorie, łączeniu synonimów lub antonimów
oraz szukaniu kolokacji. Dobrym pomysłem będzie też sporządzanie w parach
list z jednym niepasującym do nich słowem, a następnie zidentyfikowanie
niepasującego wyrazu na liście kolegi i uzasadnieniem swojego wyboru.
Zgodnie z koncepcją Howarda Gardnera wszyscy posiadamy wszystkie typy
inteligencji, które współpracują ze sobą w różnych konfiguracjach i są rozwinięte w różnym
stopniu. Ponadto badacz wskazuje na potrzebę postrzegania uczniów jako osób o różnym
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potencjale i talentach, które wpływają na ich preferencje edukacyjne dotyczące sposobu
uczenia się. Wskazuje także, że inteligencję należy rozwijać poprzez różnorodne ćwiczenia.
Stąd konieczność urozmaicania metod pracy, stymulowania wszystkich dziedzin aktywności
i tworzenia przyjaznej przestrzeni edukacyjnej do realizacji twórczych pomysłów uczniów.
Nie znaczy to, że każdorazowo planując 45-minutowe zajęcia, nauczyciel musi uwzględnić
zadania dostosowane do wszystkich rodzajów inteligencji. Należy natomiast podjąć działania
mające na celu wykorzystanie różnych typów inteligencji w trakcie lekcji i zadbanie, aby
w czasie trwania całej nauki żadna z nich nie została zaniedbana (Kleban, 2014: 11).

5.3. Planowanie i struktura lekcji
Cele edukacji językowej zawarte w podstawie programowej zobowiązują nauczycieli do
skoncentrowania się na nauczaniu komunikacji oraz treści kulturowych. Aby skutecznie
porozumiewać się w języku obcym, uczeń musi posługiwać się zrozumiałą wymową
i poprawną pisownią oraz posiadać odpowiedni poziom wiedzy językowej (tj. słownictwo
i gramatyka). Dobrze zaplanowane zajęcia uwzględnią te potrzeby, dlatego tak ważne jest
rozwijanie wszystkich sprawności językowych przy jednoczesnym doskonaleniu elementów
wiedzy językowej.
Należy także pamiętać o wartości motywacyjnej. Organizując lekcję, należy uważnie
dobierać treści i zadania tak, aby odpowiadały nie tylko zainteresowaniom nastoletnich
uczniów, ale także ich możliwościom poznawczym.
Ważna jest również gotowość do modyfikowania swojego planu w trakcie zajęć.
Dobrymi cechami są więc elastyczność i umiejętność spontanicznego działania, gdyż nie
zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, w jakiej dyspozycji danego dnia będzie klasa i czy uda
nam się przeprowadzić dokładnie takie zajęcia, jak sobie założyliśmy.
5.3.1. Tradycyjny model zajęć
Ważnym elementem stanowiącym często o sukcesie danej lekcji jest odpowiednia
dynamika. Zależy ona przede wszystkim od właściwego ułożenia zadań i przeplatania
aktywności.
Planując zajęcia, należy pamiętać o stałych elementach lekcji:
➢ Rozgrzewka językowa to początkowy etap lekcji przygotowujący uczniów do
aktywowania zasobów języka obcego. Jej zadaniem jest wprowadzenie dobrej
atmosfery i przestrzeni, gdzie uczący czują się pewnie i bezpiecznie. W tym celu
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dobrym pomysłem jest rozpoczęcie zajęć grą, zabawą lub burzą mózgów, która
zintegruje klasę, a jednocześnie będzie stanowić swego rodzaju most pomiędzy
lekcją poprzednią a bieżącą.
➢ Sprawdzenie pracy domowej to bardzo ważna faza lekcji, podczas której
nauczyciel nie tylko sprawdza poprawność wykonanych przez uczniów zadań,
ale również docenia włożony w nie wysiłek, chwali efekty pracy i przekazuje
pozytywną informację zwrotną.
➢ Prezentacja/wprowadzenie nowego materiału powinno zawsze następować

w konkretnym kontekście komunikacyjnym z zastosowaniem różnych środków
przekazu (dialog z ilustracjami, komiks, wykres, nagranie, wideo itp.).
Przygotowując uczniów do zadań z tekstem, należy zaopatrzyć ich w kluczowe
słownictwo i objaśnić struktury gramatyczne w powiązaniu z kontekstem,
w którym zostały użyte.
Ten etap zajęć to także czas, kiedy nauczyciel (sam lub wraz z uczniami) określa
cel lekcji oraz NaCoBeZU, czyli kryteria, które będą brane pod uwagę przy
ocenianiu1.
➢ Ćwiczenia wstępne – w tej fazie lekcji uczniowie opanowują znaczenie oraz
formę nowego materiału.
➢ Zadania komunikacyjne to esencja każdych zajęć – na tym etapie lekcji
uczniowie powinni mieć możliwość zastosowania w praktyce nowej wiedzy,
czyli przećwiczenia wprowadzonego materiału w sytuacjach komunikacyjnych.
W tym czasie nauczyciel monitoruje i sprawdza pracę uczniów, aby po
wykonanym zadaniu móc je skomentować.

➢ Informacja zwrotna powinna być pozytywna i motywująca do dalszej pracy.
Nauczyciel wskazuje jednak, co można poprawić w danym zadaniu.
W miarę możliwości czasowych uczniowie mogą wykonać dodatkowe
ćwiczenia, które umożliwią im wdrożenie wniosków wysnutych podczas
wspólnej analizy poprzednich zadań.

1

Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale „System kontroli i oceniania”.
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➢ Praca domowa ma za zadanie zwiększyć kontakt ucznia z językiem obcym.
Może przybierać różne formy, ale ważne jest, by uczący się zostali wyposażeni
w wiedzę i umiejętności potrzebne do jej wykonania.
➢ Podsumowanie lekcji pomaga lepiej zapamiętać uczniom, czego nauczyli się na
zajęciach (może nastąpić w formie gry, zabawy lub odpowiedzi na pytania
skłaniające uczniów do refleksji i samooceny). Następnie klasa wspólnie
sprawdza, czy cel wyznaczony na początku lekcji został osiągnięty, co stanowi
dodatkowy element motywacyjny.

5.3.2. Lekcja odwrócona
Powyższy schemat lekcji podporządkowany jest regule PPP (prezentacja, praktyka,
produkcja). Należy jednak pamiętać, że to nie jedyny sposób, w jaki można przeprowadzić
zajęcia języka obcego. Innym dobrym rozwiązaniem jest metoda lekcji odwróconej
(ang. Flipped Classroom).
Lekcja odwrócona to niezawodny sposób na zerwanie ze szkolną rutyną,
zaktywizowanie uczniów oraz promowanie ich autonomii. Metoda ta polega na zmianie
koncepcji zajęć. Najpierw uczniowie w domu zapoznają się z nowym materiałem, nabywając
przede wszystkim wiedzę teoretyczną, a następnie wykorzystują ją w klasie, gdzie czas
lekcyjny poświęcony jest na ewentualne pogłębienie danego zagadnienia oraz na praktykę:
ćwiczenia komunikacyjne oraz rozwiązywanie zadań z pomocą nauczyciela.
Taka lekcja wymaga od nauczyciela wcześniejszego przygotowania ciekawych
i przystępnych materiałów dydaktycznych, które zostaną udostępnione uczniom (w formie
tradycyjnej lub przez Internet). Najlepiej jeśli są to materiały atrakcyjne, które zachęcą klasę
do przeanalizowania ich w domu, przed zajęciami. Może to być interesujący podcast, strona
internetowa, artykuł lub wideo, a nawet krótki film nagrany przez nauczyciela. Po zapoznaniu
się z zasobami uczniowie powinni zrobić notatkę lub odpowiedzieć na proste pytania
dotyczące materiału.
Lekcja zaczyna się od krótkiego omówienia tematu i sprawdzenia wykonanej w domu
pracy. Następnie przychodzi czas na przećwiczenie wiedzy w praktyce w parach lub grupach.
Takie rozwiązanie sprzyja wzajemnemu dzieleniu się wiedzą (ang. peer to peer learning).
Jest ono bardzo skuteczne w przyswajaniu nowych treści oraz stanowi cenną umiejętność
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nie tylko w przypadku języków obcych. Ponadto każda grupa może pracować we własnym
tempie, co sprzyja indywidualizacji procesu nauczania. Należy pozwolić powracać uczniom
do materiałów, z którymi zapoznali się w domu oraz własnych notatek zrobionych na ich
podstawie. Nauczyciel w trakcie zajęć pełni rolę mentora i przewodnika – służy swoją
wiedzą, odpowiada na pytania uczniów i wyznacza im kolejne cele (Janicki, 2016: 36).
Trudno przecenić zalety lekcji odwróconej, która stanowi naturalne przedłużenie pracy
wykonywanej w domu z tą realizowaną w szkole. Uczący się mogą wielokrotnie wracać
do udostępnionych im materiałów (np. przed powtórzeniem lub sprawdzianem) i uczyć się,
kiedy mają na to ochotę, a nie tylko wtedy, kiedy dane zajęcia wypadają w planie lekcji
(dotyczy to również osób nieobecnych w szkole). Taki model zajęć sprzyja więc promowaniu
autonomii ucznia, buduje jego samodzielność i rozwija poczucie odpowiedzialności.

5.4. Rozwijanie sprawności językowych
Drogą do opanowania skutecznej komunikacji w języku obcym są ciągłe próby
porozumiewania się w tym języku. Słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie w języku
docelowym to podstawowe warunki efektywnej nauki.
5.4.1. Słuchanie ze zrozumieniem
Pod wieloma względami proces nauki języka obcego rozpoczyna się od sprawności
słuchania ze zrozumieniem. Umiejętność ta bazuje na mechanizmach percepcji (rozróżniania
dźwięków, pojedynczych wyrazów oraz całych wypowiedzi) i rozumienia (interpretacji
bodźców na podstawie własnego doświadczenia i nabytej wiedzy językowej).
Celem rozumienia ze słuchu jest zdobycie konkretnych informacji (tzw. rozumienie
selektywne) lub zrozumienie ogólnego sensu wypowiedzi (tzw. rozumienie globalne). Takim
też podejściem powinno kierować się w szkole, projektując zajęcia rozwijające sprawność
słuchania.
Należy również pamiętać o odpowiednim przygotowaniu uczniów do tego typu zadań
przed słuchaniem, tj. zapewnieniu odpowiedniego poziomu percepcji fonetycznej, znajomości
struktur gramatycznych oraz słownictwa (Kleban, 2014: 36). Można tego dokonać na różne
sposoby poprzez:
➢ stawianie

hipotez

dotyczących

poruszanego

w

np. na podstawie tytułu lub towarzyszących jej ilustracji,
➢ zaktywizowanie wiedzy uczniów na dany temat,
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audycji

zagadnienia,

➢ zebranie znanego słownictwa z danego obszaru tematycznego, np. w zadaniu

typu „burza mózgów”,
➢ wyjaśnienie kluczowych elementów leksykalnych występujących w tekście.

Aby ułatwić klasie wykonanie zadań w czasie słuchania, nauczyciel może odtwarzać
nagranie fragmentami tak, aby uczniowie wiedzieli, kiedy pojawia się dana informacja i żeby
mieli czas na zanotowanie odpowiedzi.
Po wysłuchaniu nagrania należy sprawdzić stopień zrozumienia tekstu, na przykład
poprzez odpowiedzi na pytania (nie zwracamy wtedy uwagi na poprawność wypowiedzi
uczniów) lub łatwiejsze zadania zamknięte typu „prawda-fałsz” czy test wielokrotnego
wyboru.
Ostatnim etapem pracy z nagraniem są zadania dodatkowe wymagające od uczących się
zastosowania receptywnie zdobytej wiedzy w nowym kontekście. Mogą to prace projektowe
wykonywane w grupach albo prostsze pisemne i ustne realizowane w parach
lub samodzielnie.
Doskonaląc sprawność słuchania ze zrozumieniem, warto zwracać również uwagę na
rozwijanie umiejętności wykorzystywania strategii kompensacyjnych. Podobnie jak
w prawdziwej sytuacji komunikacyjnej na pewno zdarzy się, że w nagraniu pojawią się
nieznane uczniom słowa i niezrozumiałe zwroty. To właśnie szansa na zastosowanie domysłu
i rozumienia z kontekstu.

Przykłady zadań rozwijających sprawność słuchania ze zrozumieniem w kursie
Generación:
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Wybierając materiały audio, nauczyciel może sięgać nie tylko po teksty z podręcznika
kursowego. Warto korzystać z materiałów autentycznych, takich jak aktualne przeboje
muzyczne w języku docelowym (np. poprzez stronę Lyrics Training) czy nagrania
użytkowników natywnych z Internetu (np. ze strony https://audio-lingua.eu) lub podcasty.

5.4.2. Czytanie ze zrozumieniem
Biorąc pod uwagę fakt, że czytanie, podobnie jak słuchanie, jest sprawnością
receptywną można stwierdzić, że bazuje ono na podobnych mechanizmach. Najistotniejszą
różnicą jest kanał percepcji, który zmienia się ze słuchowego na wzrokowy. Od uczącego się
wymagana jest zatem umiejętność rozpoznawania graficznych symboli językowych, a nie
fonetycznych.
Podobnie jak w przypadku słuchania czytamy, by zdobyć konkretne informacje
(tzw. rozumienie selektywne), by zrozumieć myśl przewodnią tekstu (tzw. rozumienie
globalne) lub też dla przyjemności. Dzięki czytaniu w języku docelowym zwiększa się
kontakt z językiem obcym, obserwuje się znane słownictwo i struktury gramatyczne
w kontekście oraz poznaje się nowe, poszerzając w ten sposób dostępne zasoby językowe.
Tak samo jak słuchanie, nauka czytania ze zrozumieniem obejmuje trzy etapy:
przygotowanie uczniów, wykonywanie zadań w tracie czytania oraz po zapoznaniu się
z tekstem. Zarówno w klasie, jak i w sytuacjach pozaszkolnych najczęściej stosujemy dwie
strategie czytania:
➢ Skimming – angielski termin oznaczający szybkie czytanie w celu ogólnego

zrozumienia sensu tekstu. Ta technika polega na objęciu swoją uwagą jak
największej ilości treści w najkrótszym czasie. Stosujemy ją, kiedy chcemy
poznać główną myśl tekstu, ogólną opinię autora na dany temat lub zdecydować,
które fragmenty zasługują na większą uwagę ze względu na ciekawe dla nas
informacje.
➢ Scanning – angielski termin oznaczający koncentrowanie się na określonych

informacjach, wyszukiwanie ich w tekście. Ta technika polega na pomijaniu
treści zbędnych i zwracaniu uwagi jedynie na te wartościowe z pragmatycznego
punktu widzenia. Uczniowie ćwiczą ją, gdy mają znaleźć w tekście określone
informacje potrzebne do wykonania zadania np. daty, miejsca, numery telefonu.
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Przykłady zadań rozwijających sprawność czytania ze zrozumieniem w kursie
Generación:
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Mówienie

Mówienie przez wielu uczących się języków obcych postrzegane jest jako najcenniejsza
umiejętność, gdyż w sposób bezpośredni dotyczy komunikacji w sytuacjach życia
codziennego. Sprawność ta wymaga wykorzystania w praktyce nabytej wiedzy językowej
i poprawnej wymowy. Jej rozwijanie polega na jak najczęstszym podejmowaniu prób
komunikacji ustnej i pewnym stopniu zautomatyzowania wypowiedzi.
Bardzo ważne jest, aby podobnie jak w przypadku innych sprawności, wszystkie
planowane przez nauczyciela zadania miały określony cel i stwarzały naturalną potrzebę
komunikacji. Przykładem mogą być ćwiczenia oparte na zasadzie luki informacyjnej lub
chęci zasięgnięcia opinii drugiej osoby na dany temat.
We współczesnej typologii ćwiczeń i zadań rozwijających umiejętność mówienia
wymienia się (Karpeta-Peć, Peć, 2015: 37):
➢ ćwiczenia przedkomunikacyjne, przygotowujące do mówienia, mające na celu

przypomnienie i zebranie znanego słownictwa potrzebnego do wypowiedzi
ustnej (np. burza mózgów, asocjogram, mapa myśli),
➢ ćwiczenia

dotyczące

budowania

prostych

ustnych

wypowiedzi

(np. formułowanie zdań według wzoru, kończenie zdań, rozsypanki wyrazowe),
➢ ćwiczenia

i

zadania

dotyczące

konstruowania

ustnej

wypowiedzi

(np. formułowanie prostych wypowiedzi według określonego schematu),
➢ zadania dotyczące symulowania ustnej komunikacji, naśladujące autentyczne

sytuacje (np. odgrywanie scenek „w restauracji”, „na lotnisku”), na tym etapie
znakomicie sprawdzą się wszelkie techniki dramowe,
➢ zadania będące komunikowaniem się w języku obcym (np. udział w debacie,

swobodna wypowiedź na zadany temat).
Poza odpowiednim przygotowaniem uczniów do wypowiedzi istnieją jeszcze inne
aspekty, które mogą wspomóc dzieci w doskonaleniu umiejętności mówienia. Jednym z nich
jest uwzględnienie w planie nauczania zadań ustnych z możliwością wcześniejszego
przygotowania się, w domu lub w klasie. Dzięki temu ich wypowiedzi będą bardziej
uporządkowane i bogatsze językowo. Kolejnym czynnikiem jest zadbanie o pozytywną
atmosferę na zajęciach. Uczniowie będą czuć się pewniej i bezpieczniej, wiedząc, że nikt
z klasy nie będzie złośliwie komentował ich wystąpienia. Należy także pamiętać,
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że w zadaniach komunikacyjnych sam nauczyciel powinien wstrzymać się z poprawianiem
większości błędów do końca wypowiedzi, aby nie dekoncentrować ucznia i nie zakłócać
płynności. Wyjątek od tej zasady stanowią błędy globalne (całkowicie uniemożliwiające
lub w istotny sposób zaburzające komunikację), które należy korygować na bieżąco, w trakcie
wypowiedzi (Kleban, 2014: 42). Ważną kwestią jest też dobór atrakcyjnych treści
stymulujących do wypowiedzi w języku obcym. Powinny być one dopasowane do wieku,
możliwości i zainteresowań uczniów. Warto sięgać w tym przypadku po materiały
audiowizualne oraz aktualne zasoby dostępne w Internecie.
Przykłady zadań rozwijających sprawność mówienia w kursie Generación:
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5.4.3. Pisanie
Obecnie dzięki dynamicznemu rozwojowi technologii i mediów sprawność pisania jest
umiejętnością często wykorzystywaną w codziennej komunikacji. Wśród młodzieży coraz
powszechniejsze jest pisanie do siebie na różnego rodzaju komunikatorach, zamieszczanie
wpisów na portalach społecznościowych czy wysyłanie maili.
Sprawność pisania wymaga opanowania umiejętności budowania odpowiedniego
dyskursu oraz konwencji ortograficznych danego języka obcego (np. obecność znaków
diakrytycznych niewystępujących w języku polskim). W hiszpańskim istnieje wiele sytuacji,
gdzie forma fonetyczna nie odzwierciedla pisowni danych słów (np. wyrazy z niemym „h”
lub ze złożeniami „ge” i „gi”). Na zajęciach dobrze sprawdzą się zatem wszelkiego rodzaju
gry wspierające naukę poprawnej pisowni oraz wszystkie ćwiczenia, gdzie uczeń musi
połączyć wymowę słowa z jego reprezentacją graficzną. Pomocne okażą się także tradycyjne
dyktanda oraz wspomniane wcześniej dyktanda biegowe.
Według podstawy programowej w wariancie II.2. uczniowie powinni opanować
tworzenie krótkich, prostych i logicznych wypowiedzi pisemnych, takich jak: notatka,
ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, pocztówka, e-mail, historyjka czy wpis
na blogu. W tym przypadku ważne są zadania wprowadzające, bazujące na odwzorowywaniu
danego modelu wypowiedzi, które poprzedzą swobodne pisanie.

Przykłady zadań rozwijających sprawność pisania w kursie Generación:
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5.4.4. Sprawności zintegrowane
Nowoczesna dydaktyka kładzie nacisk na umiejętność komunikacji, na którą składają
się wiedza językowa i wszystkie wyżej opisane sprawności. Stąd zawarte w ESOKJ postulaty
szeroko rozumianej integracji wszystkich kompetencji językowych. W toku naturalnej
komunikacji

łączymy

bowiem

umiejętności

receptywne

(słuchanie,

czytanie)

z produktywnymi (mówienie i pisanie), a kształcenie powinno odbywać się poprzez
wykonywanie realnych zadań komunikacyjnych. Przykładem mogą być proste wypowiedzi
uczniów na tematy poruszane w tekście, nagraniu lub materiale wideo. Czynnikami
angażującymi młodzież do podejmowania tego typu działań językowych są m.in.:
✓ odpowiedni

dobór

materiału

stymulującego

(dopasowanego

wieku,

zainteresowań i możliwości poznawczych uczniów),
✓ personalizacja zadań tak, aby uczeń mógł odnieść się do swoich opinii,

doświadczeń i emocji,
✓ pozostawienie dowolności co do formy wykonywania zadania (np. opis

codziennej rutyny może zostać zrealizowany przez ucznia w formie plakatu,
wpisu na blogu, nagrania wideo lub prezentacji ustnej w klasie).
Przykład nauczania zintegrowanego w kursie Generación:
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5.5. Nauczanie słownictwa
Słownictwo odgrywa bardzo ważną rolę w nauce języka obcego i niejednokrotnie
decyduje o skuteczności komunikacji. Powodem jest jego znaczny udział w rozwoju
sprawności

receptywnych

i

produktywnych.

Należy

wziąć

bowiem

pod

uwagę,

że o kompetencji leksykalnej ucznia świadczy nie tylko liczba przyswojonych przez niego
słów, ale również jakość ich opanowania (znajomość znaczenia danej jednostki leksykalnej
wraz z jej komponentami oraz zasad gramatycznych łączących się z jej użyciem) (Targońska,
2017: 5).
Nauczyciel przygotowujący zajęcia z udziałem nowego słownictwa powinien pamiętać
o trzech etapach procesu nauczania kompetencji leksykalnej: prezentacji słownictwa, jego
przećwiczeniu oraz użyciu w zadaniach komunikacyjnych.
Pierwsza faza, tzw. semantyzacja, może zostać przeprowadzona w sposób dedukcyjny
(nauczyciel objaśnia znaczenie danych słów czy wyrażeń, przedstawia ich formę graficzną
oraz wymowę itd. lub uczniowie korzystają z gotowych wyjaśnień zawartych w podręczniku)
albo indukcyjny (na podstawie przykładów podanych w podręczniku lub przez nauczyciela
uczniowie próbują sami odkryć znaczenie nowych słów). Druga metoda jest z pewnością
bardziej czasochłonna, ale przynosi lepsze efekty, gdyż uczniowie na dłużej zapamiętują
materiał, przy którym musieli się bardziej napracować. Warto też mieć na uwadze,
że najlepiej zapamiętujemy to, co nietypowe, szokujące lub to, co bezpośrednio nas dotyczy.
Tak więc wprowadzając nowe słówka, postarajmy się przedstawić je za pomocą
humorystycznych, nieszablonowych ilustracji czy piosenek lub przedmiotów, które
przyniesiemy do klasy (np. wprowadzając słownictwo związane z ubraniami, możemy
przynieść do klasy różne części garderoby i prezentować je jak na pokazie mody).
Druga faza powinna dać uczniom możliwość utrwalenia i opanowania wprowadzonego
materiału. Ćwiczenia tego typu często łączymy ze sprawnościami receptywnymi (słuchanie
lub czytanie ze zrozumieniem). Na tym etapie skupiamy się na zadaniach kontrolowanych,
np. tworzeniu własnego słowniczka obrazkowego lub grach typu memory, domino,
kalambury czy Dobble.
Trzecia faza polega na wykorzystaniu słownictwa w zadaniach komunikacyjnych,
związanych ze sprawnościami produktywnymi (mówienie i pisanie), np. w temacie
dotyczącym zjawisk atmosferycznych uczniowie mogą w grupach przygotować krótką
prognozę pogody dla danego regionu Hiszpanii i zabawić się w prezenterów, przedstawiając
z pomocą mapy wyniki swojej pracy.
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Inne skuteczne sposoby na nauczanie słownictwa to:
➢ techniki kinestetyczno-przestrzenne (np. wypisanie na kartkach A4 wszystkich

znanych części ciała i ułożenie z nich ludzika na podłodze czy budowanie wieży
z kubeczków ze słówkami pomiędzy nimi),
➢ techniki dramowe (np. odgrywanie scenek z nietypowymi rekwizytami,

humorystyczne reklamowanie produktów),
➢ techniki muzyczne i poetyckie (np. układanie prostych piosenek, chantów,

wierszyków, rymowanek według szablonu),
➢ prace projektowe (plakaty, prezentacje multimedialne, pisanie nietypowych

przepisów kulinarnych – np. przepis na niezwykłe wakacje),
➢ zabawy typu: „Znajdź kogoś, kto… (np. lubi biegać)”,
➢ głosowanie na słowo lub wyrażenie tygodnia i wywieszanie go w widocznym

miejscu w klasie,
➢ wybranie na początku lekcji słowa „klucza” (które może sprawić trudność

uczniom) i wplatanie go jak najczęściej w swoje wypowiedzi na lekcji (również
w śmieszny, przesadzony sposób), gdy uczniowie usłyszą słowo „klucz” muszą
np. wstać i klasnąć,
➢ nauczanie całych zwrotów i konwencjonalnych wyrażeń (np. Hola, ¿qué tal? /

Me gustaría), dzięki czemu poprawia się płynność wypowiedzi uczniów i rośnie
ich pewność siebie, gdyż nie muszą zastanawiać się, czy dane wyrażenie jest
poprawne gramatycznie
➢ stosowanie TIK2 (np. Tagxedo, Quizlet, Wordwall, Learning Guide).

Przykłady nauczania słownictwa w kursie Generación:

2

Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale „Technologie informacyjno-komunikacyjne”.
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5.6. Nauczanie wymowy
Rozwijanie kompetencji fonetycznej jest kluczowe dla skutecznej komunikacji. Zależy
od niej w dużej mierze zarówno zrozumienie przekazu ustnego, jak i jego produkcja.
Na II etapie edukacyjnym celem kształcenia jest opanowanie wymowy zapewniającej
poprawne zrozumienie przez rozmówcę. Nie wymaga się od uczniów, aby zbliżyli się do
wymowy natywnej, ponieważ z uwagi na dwie godziny lekcyjne w tygodniu oraz ograniczony
kontakt z językiem obcym poza szkołą, jest to niezwykle trudne do osiągnięcia.
Rolą nauczyciela jest przygotowanie uczniów do rozróżniania dźwięków, wyrazów
i dłuższych fragmentów wypowiedzi oraz zapewnianie im częstego kontaktu z językiem
mówionym. Takie działania pozwalają osłuchać się z brzmieniem języka, opanować
poprawną wymowę i podstawy właściwej intonacji.
Skutecznymi sposobami na rozwijanie kompetencji fonetycznej są m.in.:
➢ ćwiczenia polegające na chóralnym powtarzaniu modelu językowego za

nauczycielem lub nagraniem (powodują mniejszy stres niż powtarzanie
indywidualne, które można wykonać i nagrać dla nauczyciela w domu),
➢ słuchanie wyrazów, sylab i krótkich wypowiedzi oraz naśladowanie ich

z różnymi emocjami (wesołość, smutek, ekscytacja itp.), z różnym natężeniem
głosu (głośno, cicho) i różnym tonem głosu (wysoko, nisko),
➢ ćwiczenia wymagające podkreślania akcentowanych w wyrazie sylab,
➢ wyszukiwanie par rymujących się wyrazów,
➢ rymowanki łamańce językowe,
➢ karaoke,

➢ zabawy łańcuszkowe, np. „głuchy telefon”,
➢ techniki kinestetyczne oraz wizualne, jak wyczuwanie ruchu organów

artykulacyjnych lub mówienie i obserwacja narządów głosu z użyciem lusterka,
➢ korzystanie z urządzeń lub aplikacji rejestrujących głos i wysyłanie nagrań

nauczycielowi (pozwala to na indywidualne sprawdzenie wymowy i ewentualne
odniesienie się do problemów danego ucznia),
➢ tworzenie „gadających obrazków” z użyciem TIK3 (np. aplikacja PicVoice).

3

Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale „Technologie informacyjno-komunikacyjne”.
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Przykłady nauczania wymowy w kursie Generación:
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5.7. Nauczanie gramatyki
We współczesnej dydaktyce nieustannie podkreśla się, że kształcenie powinno skupiać
się w pierwszej kolejności na tych aspektach języka, które są niezbędne w komunikacji.
Podejście takie oznacza ukierunkowanie procesu nauczania gramatyki na rzeczywiste
potrzeby uczniów. Nie jest więc od nich wymagane opanowanie deklaratywnego opisu
poszczególnych struktur, a umiejętność zastosowania ich w odpowiednim kontekście
i poprawnej formie. To nie tylko klucz do efektywnej komunikacji, ale również solidna
podstawa na dalszych etapach nauki języka.
Nauczanie gramatyki zwykle odbywa się na trzech poziomach. Pierwszym z nich jest
wprowadzenie uczniów, czyli prezentacja nowej struktury, drugim – ćwiczenia kontrolowane,
a trzecim – zadania komunikacyjne.
Podobnie jak w przypadku słownictwa, prezentacja nowego materiału może odbywać
się w dwojaki sposób – dedukcyjny (nauczyciel prezentuje strukturę za pomocą przykładu,
objaśnia jej funkcję komunikacyjną oraz budowę, a następnie przedstawia gotową zasadę
gramatyczną) lub indukcyjny (na podstawie przykładów podanych w podręczniku lub przez
nauczyciela

uczniowie

próbują

sami

sformułować

zasadę

gramatyczną).

Obecnie

preferowanym sposobem wprowadzania gramatyki jest sposób indukcyjny, który wymaga od
uczniów większego wysiłku intelektualnego i dzięki temu pozostaje w ich pamięci na dłużej.
Jednak w przypadku bardziej zawiłych zasad, trudniejszych do odczytania z kontekstu, lepiej
sprawdzi się sposób dedukcyjny. Bardzo przydatne we wprowadzaniu nowych zagadnień
gramatycznych są materiały graficzne (plakaty, plansze, wykresy, tabele, osie czasu)
lub wideo.
Po fazie prezentacji przychodzi czas na ćwiczenia kontrolowane, które koncentrują się
na utrwaleniu znaczenia i poprawnej formy danej struktury. Są to typowe zadania na:
uzupełnianie luk, tabel z odmianą, krzyżówek, łączenie części zdań, zakreślanie odpowiedniej
formy w zdaniu, układanie zdań z daną strukturą itp. Na tym etapie poprawianie błędów jest
korzystne dla ucznia i wskazane, ponieważ w tej fazie pracuje nad poprawnością.
Ostatnim etapem są zadania komunikacyjne, gdzie poprzez próby zastosowana danej
struktury w mowie lub w piśmie uczeń doskonali kompetencje językowe. To czas na
wykorzystanie gramatyki w realnym kontekście sytuacyjnym. Pomocne okażą się techniki
dramowe, tworzenie komiksów oraz krótkich wideo. W tej fazie lekcji nauczyciel powinien
poprawiać jedynie błędy globalne, uniemożliwiające komunikację. Podobnie jak w przypadku
sprawności mówienia, ważne jest to, aby wypowiedź ucznia była zrozumiała.
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Przykłady nauczania gramatyki w kursie Generación:
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5.8. Nauczanie treści kulturowych
W dzisiejszym świecie trudno rozdzielić nauczanie komunikacji od rozwijania
kompetencji interkulturowej. Także w podstawie programowej zwrócono uwagę na znaczenie
języka obcego w „kształtowaniu postaw ciekawości, tolerancji, otwartości wobec innych
kultur”.
Zadaniem nauczyciela jest zatem tak planować zajęcia i dobierać materiały
dydaktyczne, aby uwzględnić zagadnienia kulturowe oraz stworzyć uczniom możliwość
zetknięcia

się

z

różnymi

zwyczajami

i

postawami.

Dokonywanie

międzykulturowych uczy bowiem szacunku do odmienności,

porównań

pomaga w komunikacji

z ludźmi pochodzącymi z innych kręgów kulturowych i znalezieniu z nimi wspólnej
płaszczyzny porozumienia. Ponadto takie działania pozwalają lepiej zrozumieć kulturę, język
i historię własnego kraju oraz docenić jego dorobek kulturowy.
Poza tradycyjnymi materiałami dydaktycznymi ważną rolę w nauczaniu treści
kulturowych odgrywają wszelkiego rodzaju wyjścia kulturalne. Mowa tu m.in. o: wystawach,
festiwalach filmowych i teatralnych oraz wydarzeniach organizowanych przez różne
instytucje kultury czy placówki dyplomatyczne. Warto także brać udział w projektach
międzynarodowych (np. eTwinning). Dzięki takim inicjatywom uczniowie nawiązują kontakt
z rówieśnikami z innych krajów, dzielą się zainteresowaniami, wymieniają doświadczeniami,
poznają odmienne kultury i prezentują swoją. Taka żywa komunikacja to także okazja,
by wykorzystać w praktyce język obcy i zobaczyć, jak przydatnym jest on narzędziem.
Podręczniki

Generación

ukazują

specyfikę

krajów

hiszpańskojęzycznych

w nowoczesnym, przystępnym dla nastolatków ujęciu. Każdy z rozdziałów zawiera sekcję
¡Qué interesante!, gdzie znajdują się zarówno treści kulturoznawcze, ciekawostki kulinarne,
opisy słynnych atrakcji turystycznych, jak i materiały dotyczące rówieśników naszych
uczniów.
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5.9. Technologie informacyjno-komunikacyjne
Trudno sobie obecnie wyobrazić nauczanie bez multimediów i Internetu, jednak
używanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) wciąż nie przekonuje wielu
nauczycieli lub zwyczajnie stanowi dla nich spore wyzwanie. Problem w tym, że skuteczne
wykorzystanie technologii na lekcji nie jest zadaniem łatwym.
Samo wprowadzenie komputerów do klas nie wystarczy, by usprawnić nauczanie,
a posługiwanie się narzędziami TIK podczas lekcji nie jest celem pracy nauczycielskiej.
Chodzi o wypracowanie takiej koncepcji stosowania nowych technologii, która wzbogaci
kompetencje uczniów, a także o to, by nauczyciele kierowali się przy tym nadrzędnymi celami
kształcenia, zapisanymi w podstawie programowej, oraz zawartymi w niej wymaganiami
edukacyjnymi. (Ostrowska, Sterna, 2015: 33)
Zaletą TIK jest niewątpliwie czynnik motywacyjny – uczniowie zazwyczaj chętniej
angażują się w zajęcia, na których wykorzystywane są multimedia oraz Internet. Są bardziej
aktywni i potrzebują mniej czasu na opanowanie tych samych umiejętności niż przy
zastosowaniu tradycyjnych metod nauczania. Pamiętajmy jednak, że kluczowe jest,
aby uczniowie byli skupieni na celach nauczania, a nie na obsłudze narzędzi TIK (Ibid.: 34).

5.9.1. Platformy do tworzenia prezentacji oraz interaktywnych materiałów

➢ Mentimeter

to

narzędzie

do

tworzenia

interaktywnych

prezentacji

umożliwiających natychmiastową reakcję słuchaczy oraz wyświetlanie wyników
na ekranie. Strona oferuje wiele ciekawych opcji, które można wykorzystać na
lekcji języka obcego m.in.: quiz (test wielokrotnego wyboru), pytania otwarte
zadawane w czasie rzeczywistym, word cloud (zastosowanie chmury wyrazowej
do wyróżnienia najczęściej pojawiających się odpowiedzi), opcję Who will win?
(głosowanie), sesję Q&A (pytania i odpowiedzi). Aby udzielić odpowiedzi,
uczniowie muszą wejść na stronę Mentimer lub skorzystać z bezpłatnej aplikacji
Mentimeter na urządzenia mobilne i wpisać kod, który poda im nauczyciel.
Wyniki wyświetlają się automatycznie na ekranie.
➢ Prezi

to ciekawa alternatywa do prezentacji tworzonych w programie

PowerPoint. Jest bardziej dynamiczna i oferuje atrakcyjniejszy wizualnie format,
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dzięki

czemu

przyciąga

uwagę

oraz bardziej

angażuje

współczesnych

nastolatków.

➢ Tes Teach to platforma do tworzenia interaktywnych lekcji, które idealnie

sprawdzą się w modelu lekcji odwróconej4. Narzędzie to umożliwia dodawanie
filmów z serwisu YouTube, treści, artykułów i obrazów z Google, a także
własnych materiałów oraz quizów. Poza udostępnieniem gotowej lekcji w
wirtualnej klasie, można zaprosić uczniów do współpracy i razem stworzyć
ciekawy zbiór materiałów na dany temat.

Na podobnej zasadzie działa popularna aplikacja Padlet, zwana „wirtualną
tablicą”, która służy do dzielenia się zasobami z innymi użytkownikami.

➢ Wizer

to

narzędzie

umożliwiające

tworzenie

atrakcyjnych

wizualnie

interaktywnych kart pracy. Karty można udostępniać w wirtualnej klasie i
sprawdzać wyniki pracy lub poprosić uczniów, aby sami pokusili się o
stworzenie ciekawego ćwiczenia dla swojej klasy.
➢ Didaski to platforma umożliwiająca tworzenie prostych interaktywnych ćwiczeń

z lukami, testów wielokrotnego wyboru lub łączeniem elementów z dwóch
kolumn. Zaletą serwisu jest także obszerna baza gotowych zadań na poziomie
początkującym.
5.9.2. Aplikacje wykorzystujące grywalizację
➢ Quizlet to narzędzie do nauki słówek w postaci wirtualnych fiszek. Fiszki w

gotowych zestawach można odsłuchiwać, odczytywać i zapisywać. Kolejną
funkcją są gry bazujące na przygotowanych przez nauczyciela słowniczkach,
które działają motywująco szczególnie na młodzież. Za pomocą Quizleta
nauczyciel może monitorować postępy swoich uczniów, sprawdzić, ile czasu
poświęcili na naukę, oraz wygenerować krótki test i przeprowadzić go w formie
tradycyjnej lub przez Internet. Wartą uwagi opcją jest również opcja Quizlet
Live, umożliwiająca wspólną grę na kilku urządzeniach mobilnych. Wymaga
4

Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale „Planowanie i struktura lekcji – lekcja odwrócona”.
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ona nie tylko znajomości słownictwa, ale także współpracy w ramach zespołu
(rywalizacja odbywa się pomiędzy grupami). Gra daje też nauczycielowi
informację, co uczniowie już umieją, a co wciąż pozostaje dla nich niejasne,
ponieważ po jej zakończeniu na ekranie pojawiają się najczęściej popełniane
błędy. Quizlet to także narzędzie wspierające autonomię ucznia – nie tylko
decyduje on gdzie, kiedy i ile się uczy, ale również umożliwia mu tworzenie
własnych zestawów słownictwa, w miarę potrzeb.

Innym narzędziem wykorzystującym system wirtualnych fiszek jest popularna
aplikacja Memrise.

➢ Kahoot! to ceniona przez nauczycieli bezpłatna aplikacja do tworzenia

interaktywnych quizów, dyskusji i ankiet oraz przeprowadzania ich w klasie z
użyciem urządzeń mobilnych. Kahoot! jest sposobem na ciekawą lekcję
powtórzeniową, gdyż angażuje całą klasę i budzi wiele emocji (a te jak wiemy
są sprzymierzeńcem w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy). Narzędzie jest bardzo
intuicyjne, dzięki czemu tworzenie quizów nie pochłania wiele czasu. Aplikacja
pozwala na projektowanie zadań opartych na tekście, zdjęciach i filmach
dostępnych

na

YouTube.

Istnieje

również

możliwość

wyszukiwania

i korzystania z gotowych quizów (każdorazowo należy je jednak dokładnie
sprawdzić, gdyż często zdarza się, że zawierają błędy z uwagi na fakt, że często
tworzone są przez osoby dopiero poznające język obcy).
Innym narzędziem do tworzenia interaktywnych quizów jest Quizizz.
➢ Learning Apps wspiera proces nauczania poprzez proste interaktywne aplikacje

wykorzystujące grywalizację. Narzędzie służy do tworzenia różnych typów
zadań i gier do zastosowania w pracy z użyciem urządzeń mobilnych, komputera
czy tablicy interaktywnej. Zarówno tworzenie, jak i korzystanie z gotowych
zasobów jest bardzo intuicyjne.
Innym prostym narzędziem do tworzenia internetowych gier edukacyjnych jest
Wordwall.
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5.9.3. Strony internetowe i narzędzia online przydatne w nauczaniu języka obcego

➢ Akademia PWN (https://akademia.pwn.pl/) to platforma edukacyjna oferująca

szereg pomocy metodycznych w formie intuicyjnie i wygodnie podzielonych
zasobów.

Nauczyciele

mogą

skorzystać

z

rozkładu

materiału,

planu

wynikowego, przedmiotowych zasad oceniania, gotowej bazy kartkówek
i testów oraz rozkładu do dzienników elektronicznych i multibooka. Serwis jest
dostępny dla wszystkich nauczycieli, którzy złożyli deklarację korzystania
z podręczników Wydawnictwa Szkolnego PWN.

➢ PicVoice to prosta w obsłudze aplikacja umożliwiająca dodanie komentarza
głosowego do dowolnie wybranego zdjęcia. Tak zwane „gadające obrazki”
są znakomitym sposobem na urozmaicenie pracy domowej. Narzędzie motywuje
uczniów do głośnego czytania, opowiadania i komentowania w języku obcym
oraz ćwiczenia wymowy.

➢ UtellStory umożliwia dodawanie dźwięku do pokazu slajdów. Uczniowie mogą

nagrywać opisy osób lub miejsc, tworzyć dialogi lub po prostu dodawać
komentarze głosowe do zdjęć i obrazów.

➢ Storybird to platforma dająca możliwość tworzenia wirtualnych ilustrowanych

historii. Narzędzie wspomaga kreatywność oraz umiejętności czytania i pisania.
Jego niewątpliwą zaletą jest baza pięknych, profesjonalnie wykonanych
ilustracji, które zachęcają uczniów do tworzenia własnych opowieści.

➢ Tagxedo to aplikacja służąca do tworzenia chmur wyrazowych. Dzięki niej

uczniowie

(szczególnie

wzrokowcy)

szybciej

zapamiętują

i

utrwalają

słownictwo. Narzędzie oferuje kilka opcji graficznych, m.in. wybór kształtu
chmury, tła, koloru i wielkości czcionki, które czynią projekt atrakcyjną pomocą
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dydaktyczną. Chmury mogą tworzyć zarówno nauczyciele (np. lista nowych
słówek do zapamiętania lub słynne postacie z hiszpańskojęzycznego kręgu
kulturowego), jak i uczniowie w ramach prac domowych (np. słowniczek
tematyczny lub czasowniki nieregularne z daną obocznością).

Innymi prostymi narzędziami do tworzenia chmur wyrazowych są: Wordle lub
ABCya.
➢ Mind42 jest popularnym narzędziem do tworzenia wirtualnych map myśli.

Doskonale sprawdzi się przy okazji powtórzenia materiału, np. do wykonania
tematycznego zestawienia słownictwa, zestawienia zasad dotyczących danego
czasu gramatycznego lub podsumowania pracy z tekstem.
Innym polecanym narzędziem do tworzenia wirtualnych map myśli jest Spicy
Nodes.
➢ Generatory memów to proste i szybkie w obsłudze narzędzia pozwalające na

tworzenie krótkich, zwykle zabawnych komunikatów obrazkowych. Chociaż z
założenia nie mają celu edukacyjnego, można je wykorzystać na wiele
sposobów w nauczaniu języka obcego. Jednym z przykładów jest tworzenie
memów z wybranym czasem lub konstrukcją gramatyczną (uczniowie lepiej
zapamiętują taki przykład i traktują go jako wzorzec przy tworzeniu przyszłych
wypowiedzi).
➢ Lyrics Training to strona, która łączy możliwość słuchania ulubionej muzyki z

nauką języka obcego. Zadaniem uczniów jest uzupełnianie na bieżąco
brakujących słów w tekście dowolnie wybranej piosenki dostępnej w serwisie
YouTube. W ten sposób ćwiczą umiejętności słuchania i domyślania się z
kontekstu oraz poprawnej pisowni.

➢ Language Guide to strona oferująca naukę różnych obszarów tematycznych za

pomocą narzędzi dźwiękowych i obrazów.
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➢ Strony internetowe z prognozami pogody pozwolą na przećwiczenie słownictwa
związanego z klimatem i zjawiskami atmosferycznymi.

➢ IKEA Home Planner to aplikacja, dzięki której można wykonać projekt

umeblowania mieszkania lub domu, a także ogrodu w widoku 2D oraz 3D.
Program oferuje szeroki wybór mebli, stylów oraz kolorów, co czyni go
wyjątkowo atrakcyjnym narzędziem dydaktycznym w nauczaniu języka obcego.
Jest to ciekawa alternatywa do opisywania tradycyjnych ilustracji i utrwalania
słownictwa z tematu „Dom”. Narzędzie może także posłużyć do ćwiczenia
okoliczników miejsca, np. jeden uczeń z pary dyktuje drugiemu, gdzie ustawić
dany mebel. Aplikacja występuje także w hiszpańskiej wersji językowej.

➢ Lecturas paso a paso to dział internetowej biblioteki Instytutu Cervantesa

dostępny za darmo, bez konieczności zakładania konta. Strona oferuje 11
krótkich książek na poziomie podstawowym wraz z ćwiczeniami i kluczem
odpowiedzi.

5.9.4. Wideo i podcasty
Współcześni nastolatkowie każdego dnia oglądają dziesiątki filmów w serwisie
YouTube, dlatego warto wykorzystać ten trend do celów edukacyjnych. Lekcje tworzone
z zastosowaniem wideo są bardziej interesujące dla uczniów i, umiejętnie skonstruowane,
mogą dostarczyć wiele korzyści.
Wideo to przede wszystkim próbka języka obcego osadzona w kontekście, w konkretnej
sytuacji komunikacyjnej. Poza oczywistą zaletą, jaką jest rozwijanie umiejętności słuchania
ze zrozumieniem oraz poszerzanie słownictwa, to także znakomity sposób na zachęcenie
uczniów do udziału w dyskusji i dzielenia się swoimi wrażeniami.
➢ Edpuzzle to narzędzie umożliwiające dodanie do dowolnie wybranego materiału

filmowego interaktywnych pytań, quizów oraz tworzenie e-learningowych
minilekcji, które można wykorzystać w trakcie zajęć lub w nauczaniu metodą
odwróconej klasy. Ponadto istnieje możliwość dostosowania wideo do celów
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kursu, m.in. skrócenia go, dodania własnej ścieżki dźwiękowej, komentarzy,
objaśnień oraz notatek.
Inną polecaną platformą tego typu jest ISL Collective, gdzie nauczyciele
i lektorzy zamieszczają swoje wideo lekcje. Zaletą jest to, że można je edytować
według własnych potrzeb i udostępniać uczniom, wysyłając link.
Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, aby nawet początkujący uczniowie pokusili się
o nagranie własnych materiałów wideo (scenki tematyczne w parach, opis drogi do szkoły,
opis swojego dnia itp.), używając urządzeń mobilnych, lub stworzyli filmiki za pomocą takich
aplikacji, jak np. Powtoon – tworzenie atrakcyjnych wizualnie filmów animowanych lub
Magisto Edytor Wideo – proste tworzenie krótkich filmów ze zdjęć z wieloma ciekawymi
efektami specjalnymi, muzyką i napisami.
Innym rozwiązaniem na wykorzystanie multimediów na lekcji są podcasty, czyli krótkie
audycje dotyczące różnych dziedzin wiedzy udostępniane w Internecie jako pliki audio.
Trwają średnio od 10 do 20 minut i publikowane są zwykle w regularnych odstępach czasu.
Zazwyczaj można je pobrać na komputer lub telefon, a czasami posłuchać online na stronie
wydawcy. Podcasty o charakterze edukacyjnym zawierają często transkrypcje nagrań
oraz ćwiczenia dotyczące wysłuchanego tekstu. Podcasty najlepiej

sprawdzają się

na wyższych poziomach nauczania, ale umiejętnie dobrane do zainteresowań i możliwości
językowych uczniów sprawdzą się również na poziomie podstawowym, szczególnie
w przypadku ósmoklasistów. Należy jednak uprzedzić uczniów, że na początku nie
zrozumieją całego nagrania, ale ważne jest osłuchanie i zrozumienie ogólnego sensu audycji.
Godna polecenia jest strona Notes in Spanish

prowadzona przez Hiszpankę i

Brytyjczyka, którzy, używając prostego języka, opowiadają o swoim życiu w Madrycie.
Zaletą tego podcastu jest niewątpliwie fakt, że pod koniec każdego odcinka Ben i Marina
streszczają w języku angielskim swoją konwersację, co dodatkowo ułatwia jej zrozumienie,
oraz zwracają uwagę słuchaczy na ciekawe słownictwo i zwroty użyte w audycji. Bogaty
wybór materiałów do słuchania, dostosowanych dla uczniów szkoły podstawowej, oferuje
również strona Audio Lingua.
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5.9.5. Komunikacja z uczniami i rodzicami
Potrzeba zdalnej komunikacji z uczniami i rodzicami oraz udostępnianie im własnych
materiałów stanowi wyzwanie i dylemat wielu nauczycieli. Kontakt mailowy lub przez
elektroniczny dziennik to zajęcie czasochłonne i nie daje możliwości monitorowania
aktywności uczniów. Jeśli nie chcemy przyczyniać się do zwiększonej aktywności klasy na
portalach społecznościowych, komunikatory typu Messenger również nie są rozwiązaniem.
Najlepszym pomysłem w takiej sytuacji jest wykorzystanie bezpłatnych platform elearningowych. Wiele z nich pozwala (poza skuteczną komunikacją z uczniami) na
przesyłanie im dodatkowych materiałów na zajęcia, monitorowania ich postępów, a także
projektowanie ciekawych, atrakcyjnie wizualnych zadań. Ponadto istnieje możliwość
wysyłania nauczycielowi swoich prac, który może je przechowywać w prywatnym,
wirtualnym archiwum.

➢ Google Classroom to platforma umożlwiająca komunikowanie się ze sobą

uczniom, nauczycielom i rodzicom. Pozwala na tworzenie zadań, handoutów,
zamieszczanie pytań, ankiet oraz filmów. Współpracuje z Dokumentami
Google, Kalendarzem, Gmailem, Dyskiem Google oraz aplikacją Google Forms
(przydatna do tworzenia ankiet online dla uczniów i rodziców). Zaletą platformy
jest możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym, którzy uczniowie
wykonali zadania, wystawiania im ocen i natychmiastowego przekazywania
informacji zwrotnej.
➢ Edmodo jest platformą internetową umożliwiająca nauczycielom połączenie się

z globalną społecznością użytkowników z ponad 190 krajów. Narzędzie
przypomina Facebooka, ale służy do celów edukacyjnych, tj. dzielenia się
pomysłami i narzędziami, realizacji projektów międzyszkolnych oraz wymiany
wiedzy

specjalistycznej.

To

także

baza

sprawdzonych

materiałów

dydaktycznych i przestrzeń ułatwiająca kontakt z uczniami i rodzicami.

➢ Class Dojo to aplikacja motywująca uczniów do pracy poprzez przyznawanie

punktów za różne aktywności, m.in. przygotowanie do zajęć, kreatywność, pracę
w grupie czy pomoc koleżeńską. Chociaż aplikacja została stworzona z myślą o
młodszych uczniach, można ją śmiało wykorzystać także w starszych klasach
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np. przy okazji lekcji powtórzeniowej. Narzędzie wnosi wiele humoru na lekcję,
buduje pozytywną atmosferę, a jednocześnie zwiększa zaangażowanie
młodzieży w trakcie zajęć. Ponadto Class Dojo daje rodzicom możliwość
monitorowania postępów dziecka oraz komunikacji z nauczycielem.

5.10.

Autonomia ucznia

5.10.1. Strategie uczenia się
Znaczącą rolę technik i strategii uczenia podkreśla się szczególnie w kontekście
rozwijania autonomii ucznia. Umożliwiają one bowiem nie tylko szybsze i efektywniejsze
przyswajanie materiału, ale podnoszą także stopień samodzielności i odpowiedzialności za
zadania związane z nauką, wzmacniają motywację, aktywizują uczniów oraz wspomagają
proces uczenia się na całe życie (ang. lifelong learning) (Karpeta-Peć, Peć, 2015: 19).
II etap edukacyjny szkoły podstawowej to czas, kiedy uczniowie wykształcają
indywidualne preferencje dotyczące sposobów nauki. W okresie wczesnoszkolnym u dzieci
dominowała pamięć mechaniczna (…) zapamiętywały wierszyki czy piosenki, rozumiejąc tylko
ogólny ich sens lub też jego część. Wraz z rozwojem procesów poznawczych uczniowie coraz
częściej wykorzystują pamięć logiczną, pamięć opartą na rozumieniu i kojarzeniu faktów
(Kleban, 2014: 12). To oznacza, że uczniowie VII i VIII klas powinni uczyć się korzystania
ze świadomych strategii kognitywnych oraz technik pamięciowych. Zadaniem nauczyciela
jest przedstawianie różnorodnych strategii w toku nauczania i zachęcanie uczniów do ich
wypróbowania, m.in.:
➢ wykształcenie

umiejętności

samodzielnego

korzystania

z

tradycyjnych

i internetowych słowników (sprawdzania definicji, wymowy, najczęstszych
kolokacji itp.),
➢ klasyfikacja słownictwa według kategorii, tworzenie map myśli, słowników

obrazkowych,
➢ stosowanie różnych metod robienia notatek, np. wizualizacja – zaznaczanie

w tekście wyrazów-kluczy,
➢ opanowanie strategii szybkiego czytania i wyszukiwania informacji – skimming

i scanning5,
➢ planowanie wypowiedzi ustnych np. techniką outlining (w punktach),
Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale „Rozwijanie sprawności językowych – czytanie ze
zrozumieniem”.
5
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➢ świadome uczenie się, np. rozpoznawanie celów lekcji,
➢ stosowanie technik afektywnych, np. sposoby na redukowanie stresu, pokonanie

bariery językowej, dodawanie sobie odwagi, autorefleksja, rozpoznawanie
własnych pozytywnych i negatywnych emocji związanych z uczeniem się,
➢ stosowanie strategii społecznych, np. proszenie o pomoc i zadawanie pytań

w języku docelowym,
➢ wyszukiwanie informacji, korzystanie z różnych źródeł i krytyczna selekcja

znalezionych materiałów,
➢ planowanie systematycznej nauki i korzystanie z systemu powtórzeń,
➢ poszukiwanie kontaktu z językiem obcym po lekcjach.

W celu maksymalnego wykorzystania potencjału edukacyjnego podręcznika warto
również pamiętać, aby na początku pracy z uczniami pokazać im, jak z niego korzystać,
aby usprawnić naukę. Podręczniki Generación oferują następujące pomoce:
➢ tabele gramatyczne z odmianą czasowników,
➢ podstawowe zasady wymowy i ortografii,
➢ słowniczek hiszpańsko-polski,
➢ często używane zwroty i wyrażenia.
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5.10.2. Samoocena
Kolejną ważną kwestią dotyczącą rozwijania autonomii ucznia jest samoocena.
To umiejętność analizowania zakresu swojej wiedzy, monitorowania postępów i patrzenia
realistycznie na własne osiągnięcia. Zakłada ona również zdolność do zauważania swoich
mocnych i słabszych stron, co pozwala uczniowi zaplanować dalszą naukę oraz odpowiednio
dobrać strategie uczenia się.
Samoocena jest ściśle związana z ocenianiem kształtującym. Chodzi o to, by nauczyciel
wspomógł uczniów na tyle, by zostali autorami procesu własnego uczenia się, stali się
bardziej zaangażowani i odpowiedzialni za swoją naukę. Kiedy rozumiemy, czego się uczymy
i po co, wzrasta u nas motywacja i pewność siebie. Dlatego jak najczęściej należy umożliwiać
uczniom dokonywanie samooceny. Ważne jest jednak, by ich do tego odpowiednio
przygotować (wytłumaczyć czemu służy samoocenianie) i przekonać, że pomoże im ono się
uczyć (Sterna, 2018: 165). Samoocenę można przeprowadzać w różny sposób, m.in.:
➢ przy okazji sprawdzianów – po skończonej klasówce dajemy uczniom klucz
odpowiedzi, aby sami sprawdzili swoje prace, a następnie dokonali samooceny
w formie informacji zwrotnej dla siebie, np.
Znam nazwy przedmiotów szkolnych i pomieszczeń w szkole. Pamiętam nazwy
dni tygodnia i potrafię opowiadać o swoim planie zajęć. Wiem, jak zapytać
o godzinę, ale wciąż mam problem z określaniem czasu, kiedy godziny nie są
pełne. Muszę jeszcze poćwiczyć użycie „hay” i „estar”, ponieważ wydaje mi się,
że znam teorię, ale w praktyce czasem je mylę.
Taka autorefleksja jest bardzo cenna dla ucznia, który widzi swoje braki i sam
decyduje, nad czym musi jeszcze popracować. Ponadto błędy zaznaczane
samodzielnie pamięta się na dłużej i rzadziej popełnia się je w przyszłości.
Z kolei nauczyciel oszczędza czas poświęcony zwykle na sprawdzanie prac,
a w dalszym ciągu może śledzić indywidualne postępy uczniów i wraz z nimi
planować kolejne cele nauki.
➢ w formie krótkich zadań ewaluacyjnych na koniec każdej lekcji, np.
Dziś na lekcji nauczyłem się… (nazw podstawowych kolorów).
Umiem… (odmieniać czasownik „llamarse”).
Wiem,… (kiedy i jak używać czasowników zwrotnych).
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Chciałbym zapamiętać… (kiedy używamy „hay” i „estar”)
Najbardziej podobało mi się zadanie… (na

tworzenie kart do memory).

Wykorzystam je do… (powtarzania czasowników nieregularnych z obocznością
„e:ie”).
Trudne było zadanie… (z wyrażeniami: a la derecha, delante, enfrente itd.).
➢ w formie tabelki przypominającej o celach danej lekcji (należy pozwolić
uczniom ocenić swoje osiągnięcia w tym zakresie), np.

Bardzo dobrze

Średnio

Słabo

Znam liczebniki porządkowe od 1-10.
Umiem się przedstawić.
Umiem powiedzieć, ile mam lat.
Umiem zapytać o wiek.

➢ okresowo – na koniec każdego omówionego rozdziału w podręczniku,
na zakończenie semestru itd.
Po każdym rozdziale w podręczniku kurs Generación oferuje powtórzenie
zdobytej wiedzy i sprawdzenie stopnia jej opanowania. Dzięki temu uczeń
uświadamia sobie, jak dużo już potrafi, a co musi jeszcze powtórzyć.
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5.10.3. Europejskie portfolio językowe
Europejskie portfolio językowe (EPJ) odgrywa znaczącą rolę w autonomizacji procesu
nauczania. Pozwala lepiej planować kolejne etapy nauki i precyzyjniej wyznaczać cele
kształcenia. Zachęca również uczniów, by poprzez obserwację i ocenę własnych postępów,
sami kierowali swoją nauką oraz czuli się odpowiedzialni za jej przebieg.
Portfolio składa się z trzech części:
➢ biografii językowej, w której uczeń rejestruje swoje kontakty z językiem obcym,

opisuje, jak przebiega jego nauka, co już potrafi powiedzieć, napisać, zrozumieć,
jakie strategie uczenia się wykorzystuje itd.,
➢ dossier

(rodzaj

„teczki”),

gdzie

uczeń

przechowuje

dyplomy

oraz

reprezentatywne prace, które dokumentują jego kompetencję językowe
i kulturowe,
➢ paszportu językowego stanowiącego podsumowanie najważniejszych osiągnięć

ucznia,

uzyskanych

certyfikatów

językowych

czy

międzykulturowych

wydarzeń, w których brał udział; w tej części uczeń dokonuje też samooceny
biegłości językowej przy użyciu skali ESOKJ.
Ważnym aspektem prowadzenia EPJ jest zasada dobrowolności. Oznacza to, że EPJ jest
własnością ucznia i dokumentem, z którym pracuje we własnym tempie, zgodnie ze swoimi
potrzebami.
Warto pamiętać, że EPJ ma inny status niż tradycyjny zeszyt ucznia noszący ślady ingerencji
nauczyciela: podkreślone błędy, uwagi, oceny i podpis. Aby dobrze zrozumieć istotę Portfolio,
warto je porównać do osobistego pamiętnika. Nikt nie może żądać od właściciela pokazania
go w celu wystawienia oceny za jego prowadzenie. (Głowacka, 2005: 14).
Rolą nauczyciela jest zatem pokazywanie korzyści, jakie płyną z pracy z EPJ oraz ze
stosowania na lekcji różnych strategii, które przygotują ucznia do samodzielnej pracy
w domu. Dobrym pomysłem jest także systematyczne stosowanie na lekcjach samooceny
i przypominanie uczniom o ich dokonaniach tak, by byli świadomi swoich kompetencji
cząstkowych oraz osiągnięć – jest to tzw. zasada pozytywnego podejścia w EPJ.
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5.11.

Indywidualizacja procesu nauczania

Z praktyki szkolnej wiemy, że zespół klasowy rzadko reprezentuje jednolity poziom
intelektualny

i

emocjonalny.

Większość

grup

jest

zróżnicowana

pod

względem

zaawansowania językowego, predyspozycji i możliwości poznawczych. Chodzi głównie
o uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (zarówno tych z dysfunkcjami, jak i tych
obdarzonych wybitnymi uzdolnieniami), którzy wymagają szczególnej uwagi nauczyciela
oraz jego indywidualnego wsparcia.
Nauczyciel posiadający w swojej klasie osoby ze SPE może skorzystać z poniższych
propozycji, które można wdrożyć zarówno w pracy z uczniem z dysfunkcjami,
jak i z uczniem słabszym:
➢ w przypadku uczniów posiadających orzeczenie z poradni psychologiczno-

pedagogicznej: zapoznanie się na początku roku z zaleceniami zawartymi
w opinii i zaplanowanie pracy z danym uczniem,
➢ stosowanie różnorodnych form prezentacji nowego materiału, uwzględniających

możliwości percepcji ucznia ze SPE,
➢ udzielanie indywidualnego wsparcia uczniom z trudnościami, które pozwoli

chociaż na częściową kompensację deficytów (dodatkowe wyjaśnienia,
naprowadzanie, przypominanie itp.),
➢ wybieranie z podręcznika zadań o mniejszym stopniu trudności i złożoności,
➢ modyfikowanie ćwiczeń z podręcznika, dostosowując je do potrzeb i możliwości

ucznia z trudnościami,
➢ proponowanie

większej

liczby

ćwiczeń

opartych

na

automatycznym

odtwarzaniu pewnego schematu,
➢ różnicowanie prac domowych,
➢ modelowanie wypowiedzi,
➢ przydzielanie uczniom funkcji w zespołach, biorąc pod uwagę ich predyspozycje

i umiejętności,
➢ stosowanie otwartych form nauczania, np. metoda stacji zadaniowych,
➢ w przypadku trudniejszych i bardziej złożonych zagadnień: stosowanie pracy

w zespołach

homogenicznych,

w

skład

których

wchodzą

uczniowie

o podobnych możliwościach poznawczych (w ten sposób nauczyciel będzie
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mógł wspierać osoby potrzebujące dodatkowej pomocy, a uczniowie radzący
sobie lepiej wykonają zadania samodzielnie),
➢ zorganizowanie dodatkowych konsultacji po lekcjach,
➢ zadawanie dodatkowych zadań kompensacyjnych,
➢ adekwatna do deficytów ocena wyników pracy (nauczyciel powinien brać pod

uwagę indywidualne postępy ucznia).
Tego rodzaju działania pozwalają nawet uczniom z trudnościami odnieść sukces na
zajęciach z języka obcego, co z kolei przyczynia się do zwiększenia ich motywacji, pewności
siebie i zwiększania zaangażowania w trakcie lekcji.
Innego rodzaju wyzwaniem jest praca z uczniem wybitnie uzdolnionym. Wymaga ona
dodatkowego wysiłku od nauczyciela, który powinien zadbać, aby takie osoby w klasie nie
nudziły się podczas lekcji oraz nie niecierpliwiły się z powodu konieczności czekania,
aż klasa przejdzie do kolejnego zadania. W takiej sytuacji rekomenduje się:
➢ dobór zadań z podręcznika o większym stopniu trudności i złożoności,
➢ zadawanie

dodatkowych,

twórczych

zadań

z

wykorzystaniem

TIK

(np. tworzenie historyjek w Storybird, czytanie lecturas graduadas6),
➢ systematyczne wdrażanie autonomii ucznia,
➢ pracę z Europejskim Portfolio Językowym,
➢ zachęcanie do poszerzania wiedzy z języka hiszpańskiego poza klasą poprzez

dostarczanie ciekawych materiałów audiowizualnych,
➢ organizowanie dodatkowych zajęć po lekcjach (koło języka hiszpańskiego),
➢ zachęcanie

i

pomoc

w

przygotowaniu

do

udziału

w

programach

międzynarodowych (np. eTwinning) oraz konkursach z języka hiszpańskiego,
a także wiedzy o kulturze krajów hiszpańskojęzycznych.

.

6

Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale „Technologie informacyjno-komunikacyjne”.
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6. System kontroli i oceniania
Ocena wiedzy i umiejętności uczniów to integralna część procesu dydaktycznego.
Pozwala na monitorowanie postępów i diagnozowanie ewentualnych trudności w nauce,
dzięki czemu nauczyciel może odpowiednio dostosować metody oraz tempo pracy.
Systematyczne ocenianie wraz z informacją zwrotną stanowi cenną wskazówkę dla ucznia
odnośnie dalszej nauki oraz działa na niego motywująco.

6.1. Ocenianie kształtujące
Nowoczesna edukacja promuje ocenianie kształtujące (OK) jako jeden z bardziej
skutecznych sposobów na zwiększenie osiągnięć uczniów. OK to w rzeczywistości idea
nauczania, gdzie samo ocenianie jest ważne, ale nie pełni kluczowej roli. Aby wdrożyć ten
system w swojej codziennej pracy, należy pamiętać o kilku ważnych elementach
(CEO, 2018):
➢ określanie celów lekcji i formułowanie ich w języku zrozumiałym dla ucznia
Na etapie planowania lekcji należy jasno określić cele, które pragnie się
zrealizować z uczniami, i przedstawić je na początku zajęć. Na koniec lekcji
następuje wspólne sprawdzenie, czy założone cele zostały osiągnięte. Takie
działanie

sprawia,

że

uczniowie

czują

się

bardziej

zmotywowani

i odpowiedzialni za swój proces uczenia się.
Przykładowy cel dla ucznia: Po lekcji będę umiał(a) opowiedzieć po hiszpańsku
o swoich zainteresowaniach i zapytać kolegę o jego hobby.
➢ ustalanie wraz z uczniami kryteriów oceniania
Uczniowie powinni wiedzieć, czego konkretnie się od nich wymaga i co
dokładnie będzie podlegało ocenie, tzw. NaCoBeZu („na co będziemy zwracać
uwagę”). Tak sformułowane kryteria sukcesu pomagają dzieciom przygotować
się do sprawdzianu oraz uczyć się w taki sposób, aby założone cele zostały
zrealizowane.
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Przykładowe NaCoBeZu: umieć zastosować w wypowiedzi pisemnej odmianę
czasowników nieregularnych: tener, pedir, poder; umieć zamówić picie
i jedzenie w restauracji; umieć zapytać o cenę produktu w sklepie odzieżowym
➢ stosowanie efektywnej informacji zwrotnej
Informacja zwrotna musi być ściśle związana z kryteriami oceniania
(NaCoBeZu) oraz powinna zawierać cztery elementy:
✓ wskazanie, co zostało wykonane dobrze,
✓ wskazanie, co wymaga poprawy lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,
✓ wskazówki, jak należy poprawić dane zadanie,
✓ wskazówki do dalszej nauki,

Przykład: Znasz już nazwy dni tygodnia oraz większości przedmiotów
szkolnych. Poprawnie używasz przysłówków częstotliwości, ale określenie
czasu zegarowego sprawia Ci jeszcze problem. Zajrzyj do podręcznika, aby
utrwalić podawanie niepełnych godzin z użyciem sformułowań typu: y cuarto, y
media, menos veinte itp. Powtórz sobie różnicę w zastosowaniu wyrażeń de la
mañana oraz por la mañana (inf. w karcie pracy „Las horas”).
➢ rozróżnienie funkcji oceny sumującej i kształtującej
Ocena sumująca stanowi swego rodzaju podsumowanie wiedzy nabytej przez
ucznia i zwykle polega na wystawieniu stopnia. Natomiast ocena kształtująca
jest w odczuciu uczniów bardziej sprawiedliwa, a przede wszystkim pozwala im
dostrzec, co zrobili dobrze, co źle i jak mogą poprawić swoje prace. W polskiej
oświacie na poziomie klasy VII i VIII praktycznie niemożliwe jest całkowite
zrezygnowanie z oceny sumującej (na stopień) na rzecz oceny kształtującej. Stąd
pomysł, by rozdzielać ocenę sumująca od kształtującej. Można np. wybierać
prace, które będą oceniane na stopień, a inne oceniać za pomocą informacji
zwrotnej.

Inną

propozycją

jest

stosowanie

metody

dwóch

wersji

np. w przypadku pracy pisemnej – za pierwszą wersję uczniowie otrzymują
informację zwrotną z określonym terminem poprawy. Jeśli uczeń odda
poprawioną wersję z uwzględnionymi wskazówkami, ta zostanie oceniona na
stopień; jeśli nie, otrzymuje stopień za pierwszą pracę.
➢ budowanie atmosfery uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami
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Zadaniem nauczyciela jest przedstawianie różnorodnych strategii uczenia się
i zachęcanie uczniów do ich wypróbowania. Takie działanie sprzyja
promowaniu autonomii uczniów i sprawia, że stają się bardziej aktywni i pewni
siebie. Warto także zaangażować w proces nauczania rodziców tak,
aby wiedzieli, w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem, dostrzegać i doceniać jego
wysiłki oraz skutecznie motywować je do nauki.
➢ zadawanie pytań angażujących ucznia w lekcję
Nauczyciel powinien zadawać pytania w taki sposób, aby włączyć wszystkich
uczniów w rozważanie danego zagadnienia lub rozwiązywanie zadania.
Dlatego należy pamiętać, aby:
✓ zadawać pytania otwarte, wymagające dłuższej odpowiedzi niż „tak”

lub „nie”,
✓ kierować pytania do wszystkich uczniów, a nie tylko do tych, którzy się

zgłaszają,
✓ sugerować pracę w parach, by odpowiedzieć na zadane pytanie,
✓ dać uczniowi czas na odpowiedź,
✓ nie karać i nie krytykować za błędne odpowiedzi.

➢ wprowadzanie samooceny i oceny koleżeńskiej
Samoocena zakłada zdolność do patrzenia realistycznie na własne osiągnięcia.
Uczeń, który umie ocenić, ile się nauczył i co jeszcze musi zrobić, aby osiągnąć
wyznaczony cel, potrafi lepiej zaplanować dalszą naukę i odpowiednio dobrać
strategie uczenia się7.
Ocena koleżeńska polega na wzajemnym recenzowaniu swoich prac. Uczniowie
na podstawie NaCoBeZu dają kolegom informację zwrotną na temat tego, co już
potrafią, a co powinni jeszcze poprawić. Działając w ten sposób, uczniowie
lepiej rozumieją kryteria oceniania oraz sam proces uczenia się, potrafią wczuć
się w sytuację kolegi (ponieważ sami wykonywali identyczne zadanie), a także
uczą

się

skutecznej

komunikacji,

dzięki

czemu

lepiej

w przyszłości.

7

Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale „Autonomia ucznia - samoocena”.
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współpracują

6.2. Sposoby sprawdzania i oceniania postępów ucznia
Nauczyciel dysponuje wieloma narzędziami służącymi do monitorowania i sprawdzania
postępów ucznia. Powszechną metodą, ale nie jedyną, są oczywiście różnego rodzaju testy
wiedzy i umiejętności.
Odpowiednia motywacja do nauki może być także kształtowana poprzez obiektywny
sposób konstruowania i oceniania testów. Uczniowie, którzy mają poczucie, że testy
w niesprawiedliwy sposób oceniają ich wiedzę i umiejętności, zapewne stracą co najmniej
część motywacji do nauki. A zatem testy powinny spełniać podstawowe kryteria dokonania
właściwej oceny, takie jak trafność i rzetelność oraz praktyczność. (Kleban, 2014: 62)
W celu spełnienia powyższych kryteriów nauczyciel powinien każdorazowo upewnić
się, że:
➢ polecenia są zrozumiałe i jednoznaczne,
➢ zadania odpowiadają nauczanej wiedzy i umiejętnościom rozwijanym na

zajęciach,
➢ zadania są zgodne z ustalonymi z uczniami kryteriami oceny (NaCoBeZu),
➢ skala trudności zadań jest odpowiednio zróżnicowana,
➢ test składa się z odpowiedniej liczby zadań, zgodnej z tym, co ma sprawdzać,
➢ uczniowie będą mieć wystarczającą ilość czasu na rozwiązanie wszystkich zadań

(również tych dodatkowych),
➢ w przypadku przygotowywania testu dla dwóch grup obie wersje są na

jednakowym poziomie trudności,
➢ po teście każdy uczeń otrzymał wartościową informację zwrotną.

Należy jednak pamiętać, że ocenie powinny podlegać wszystkie formy aktywności
ucznia, tzn.:
➢ spontaniczne wypowiedzi ustne (1-2-minutowe wypowiedzi na dany temat,

odpowiedzi na pytania nauczyciela, itp.),
➢ przygotowane wypowiedzi ustne (prezentacje, odgrywanie scenek, dialogi

układane w parach, wypowiedzi nagrane w domu i przesłane w formie nagrania
do nauczyciela itp.),
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➢ prace pisemne realizowane w grupach oraz indywidualnie (pojedyncze zadania

i krótsze formy użytkowe pisane na lekcji oraz dłuższe, bardziej czasochłonne,
wykonywane w domu),
➢ projekty wykonywane w grupach lub indywidualnie,
➢ testy

(zapowiedziane

przez

nauczyciela

i

poprzedzone

powtórzeniem

sprawdziany oraz klasówki),
➢ kartkówki sprawdzające materiał z ostatnich lekcji (rekomendowana ocena

kształtująca, a nie sumująca; UWAGA! Kartkówki nigdy nie powinny być
stosowane „za karę”, jako odpowiedź na złe zachowanie klasy!),
➢ zaangażowanie w lekcję (np. aktywna praca w grupie, zgłaszanie się do

odpowiedzi, pomoc innym uczniom, występowanie w roli klasowego
„eksperta”),
➢ długofalowe postępy w nauce,
➢ udział w konkursach i programach międzyszkolnych,
➢ prace dodatkowe.

6.3. Proponowane kryteria oceniania
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
➢ biegle posługuje się językiem hiszpańskim w ramach czterech sprawności:
✓ wypowiada się i czyta płynnie z odpowiednią wymową i intonacją,
✓ pisze poprawnie stylistycznie, z zachowaniem zasad ortografii

i interpunkcji,
✓ stosuje zróżnicowane słownictwo i struktury wykraczające poza program
nauczania,
✓ bez trudu rozumie przedstawiane mu teksty informacyjne oraz użytkowe
na poziomie ponadpodstawowym,
✓ dobrze radzi sobie z rozumieniem tekstów, w których występują nowe
struktury gramatyczne i/lub nieznane słownictwo w oparciu o kontekst,
✓ potrafi samodzielnie wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności
w zadaniach komunikacyjnych,
✓ sporadycznie popełnia błędy.
➢ posiada umiejętności oraz wiedzę kulturową i językową wykraczające poza
obowiązujący program nauczania,
➢ wykonuje zadania dodatkowe wykraczające poza obowiązujący program

nauczania,
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➢ wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w trakcie lekcji, często sam

wykazuje inicjatywę,
➢ systematycznie i starannie odrabia prace domowe,
➢ potrafi skutecznie współpracować z innymi uczniami podczas pracy w grupach

i przygotowywania wspólnych projektów,
➢ uczestniczy w pozalekcyjnych formach aktywności związanych nauką języka

hiszpańskiego i/lub kulturą krajów hiszpańskojęzycznych,
➢ jest laureatem konkursu i/lub olimpiady z języka hiszpańskiego,
➢ wykazuje się dużą autonomią w uczeniu się.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
➢ bardzo dobrze opanował materiał zawarty w obowiązującym programie
nauczania w zakresie wiedzy językowej i czterech sprawności:
✓ wypowiada się płynnie z poprawną wymową i intonacją na tematy objęte

programem nauczania,
✓ czyta płynnie z odpowiednią wymową i intonacją,
✓ sprawnie stosuje słownictwo i struktury gramatyczne poznane na
lekcjach,
✓ rozumie ogólny sens prezentowanych na lekcji tekstów informacyjnych
i użytkowych oraz samodzielnie wyszukuje w nich potrzebne informacje,
✓ pisze teksty na poziomie podstawowym, zazwyczaj zachowując zasady
ortografii i interpunkcji,
✓ w dużej mierze potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności
w zadaniach komunikacyjnych,
✓ rozumie polecenia nauczyciela i się do nich stosuje,
✓ rozumie pytania nauczyciela i na nie odpowiada,
✓ rzadko popełnia błędy, sporadycznie utrudniają one komunikację,
➢ wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w trakcie lekcji,
➢ systematycznie i starannie odrabia prace domowe,
➢ potrafi skutecznie współpracować z innymi uczniami podczas pracy w grupach

i przygotowywania wspólnych projektów,
➢ stosuje strategie uczenia się.
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Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
➢ dobrze opanował materiał zawarty w obowiązującym programie nauczania
w zakresie wiedzy językowej i czterech sprawności:
✓ zazwyczaj wypowiada się spójnie z poprawną wymową i intonacją na

tematy objęte programem nauczania,
✓ czyta dość płynnie, zazwyczaj z odpowiednią wymową i intonacją,
✓ rozpoznaje poznane na lekcjach słownictwo oraz struktury gramatyczne
i zazwyczaj potrafi je zastosować,
✓ rozumie ogólny sens prezentowanych na lekcji tekstów informacyjnych
i użytkowych oraz częściowo potrafi wyszukać w nich potrzebne
informacje,
✓ pisze teksty na poziomie podstawowym, popełniając drobne błędy
w zakresie ortografii i interpunkcji
✓ stara się wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności w zadaniach
komunikacyjnych, ale zdarza się, że mu się to nie udaje,
✓ zazwyczaj rozumie polecenia nauczyciela i się do nich stosuje,
✓ zazwyczaj rozumie pytania nauczyciela i na nie odpowiada,
✓ czasami popełnia błędy w zakresie materiału nauczania, które rzadko
utrudniają komunikację,
➢ w różnym stopniu angażuje się w aktywności na zajęciach, czasami sam
wykazuje inicjatywę,
➢ systematycznie i dość starannie odrabia prace domowe,
➢ najczęściej dobrze współpracuje z innymi uczniami podczas pracy w grupach

i przygotowywania wspólnych projektów,
➢ czasami wykazuje się samodzielnością.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
➢ w stopniu zadowalającym opanował materiał zawarty w obowiązującym
programie nauczania w zakresie wiedzy językowej i czterech sprawności:
✓ wypowiada się z trudnościami na tematy objęte programem nauczania,

ma problemy z poprawną wymową i intonacją,
✓ płynne czytanie sprawia mu trudności, czasami miewa problemy
z poprawną wymową i intonacją,
✓ nie zawsze rozpoznaje poznane na lekcjach słownictwo oraz struktury
gramatyczne i w okrojonym zakresie potrafi je zastosować,
✓ zazwyczaj rozumie ogólny sens prezentowanych na lekcji tekstów
informacyjnych i użytkowych oraz z pomocą nauczyciela częściowo
potrafi wyszukać w nich potrzebne informacje,
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✓ pisze teksty na poziomie podstawowym, popełniając liczne błędy
✓
✓
✓
✓
➢ raczej

w zakresie ortografii i interpunkcji,
rzadko udaje mu się wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności
w zadaniach komunikacyjnych,
rozumie tylko najprostsze polecenia nauczyciela,
rozumie tylko najprostsze pytania nauczyciela i odpowiada na nie
zazwyczaj jednym słowem,
często popełnia zauważalne błędy w zakresie materiału nauczania, przez
co czasami jego komunikaty są niezrozumiałe,
nie angażuje się w aktywności na zajęciach, chyba że zostanie o to

wyraźnie poproszony przez nauczyciela,
➢ unika komunikacji w języku hiszpańskim,
➢ mało systematycznie i niestarannie odrabia prace domowe,
➢ miewa problemy ze współpracą z innymi uczniami podczas pracy w grupach

i przygotowywania wspólnych projektów,
➢ rzadko wykazuje się samodzielnością.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
➢ w niewielkim stopniu opanował materiał zawarty w obowiązującym programie
nauczania w zakresie wiedzy językowej i czterech sprawności:
✓ zazwyczaj wypowiada się niezrozumiale na tematy objęte programem
✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓

nauczania, często posługuje się niepoprawną wymową i intonacją,
czytanie sprawia mu spore trudności, często miewa problemy
z poprawną wymową i intonacją,
jedynie czasami rozpoznaje poznane na lekcjach słownictwo
oraz struktury gramatyczne i rzadko potrafi je zastosować,
potrzebuje pomocy nauczyciela, aby zrozumieć ogólny sens
prezentowanych na lekcji tekstów informacyjnych i użytkowych
oraz wyszukać w nich najprostsze informacje,
pisze teksty na poziomie podstawowym tylko według modelu,
w większości używając niepoprawnego języka, popełniając liczne błędy
w zakresie ortografii i interpunkcji,
nie potrafi wykorzystać posiadanej wiedzy i umiejętności w zadaniach
komunikacyjnych,
zazwyczaj nie rozumie poleceń nauczyciela, często potrzebuje
tłumaczenia na język polski,
zazwyczaj nie rozumie nawet najprostszych pytań nauczyciela, często
potrzebuje tłumaczenia na język polski,
popełnia dużo zauważalnych błędów w zakresie materiału nauczania,
przez co często jego komunikaty są niezrozumiałe,
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➢ nie angażuje się w aktywności na zajęciach, chyba że zostanie o to wyraźnie

poproszony przez nauczyciela,
➢ unika komunikacji w języku hiszpańskim,
➢ sporadycznie i niestarannie odrabia prace domowe,
➢ zazwyczaj jest bierny podczas pracy w grupach i przygotowywania wspólnych

projektów,
➢ bardzo rzadko wykazuje się samodzielnością.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
➢ nawet

w

niewielkim

stopniu

nie

opanował

materiału

zawartego

w obowiązującym programie nauczania w zakresie wiedzy językowej i czterech
sprawności – nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą,
➢ nie angażuje się w aktywności na zajęciach, nawet jeśli zostanie o to wyraźnie

poproszony przez nauczyciela,
➢ nie podejmuje próby komunikacji w języku hiszpańskim,
➢ nie odrabia prac domowych,
➢ odmawia udziału w pracy w grupach i przygotowywaniu wspólnych projektów,
➢ nie wykazuje się samodzielnością.
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