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6. Cele zajęć:  

Uczestnicy po zajęciach potrafią: 

 
• zanalizować Podstawę programowej kształcenia ogólnego na I i II etapie kształce-

nia pod kątem zapisów dot. sprawności mówienia, 
• zastosować wybrane metody, techniki, czy formy pracy z uczniem celem doskona-

lenia umiejętności mówienia na lekcji języka obcego 
• przygotować scenariusz lekcji wspierający kreatywność ucznia i ćwiczenie spraw-

ności mówienia.   
 
7. Metody i techniki pracy:  

Konwersatorium, mini wykład, warsztat, praca w grupach, praca w parach, praca me-

todą stolików eksperckich, praca metodą „diamentowe uszeregowanie” 

8. Materiały dydaktyczne:  

       Prezentacja Power Point, karty pracy, handout dla uczestników 
 
9. Przebieg zajęć: 

  
• Krótka analiza Podstawy programowej kształcenia ogólnego na I i II etapie eduka-

cyjnym pod kątem zapisów dot. kształcenia sprawności mówienia. 
 

• Mówienie jako podstawowa kompetencja językowa ucznia na wszystkich etapach 
edukacyjnych 
 

• Kryteria oceniania wypowiedzi ustnej. Rola oceniania kształtującego. 
 

• Waga błędu w ocenianiu wypowiedzi ustnej 
 

• Przykłady tzw. dobrej praktyki rozwijania sprawności mówienia, będących podsta-
wą sukcesu edukacyjnego: 

 
• Materiał ilustracyjny na lekcji języka obcego jako element wspierający kształcenie 

i rozwijanie sprawności mówienia. 
 

• Wykorzystanie tekstów literackich w procesie efektywnego rozwijania sprawności 
mówienia na lekcji języka obcego.  

 
• Autonomia nauczyciela i ucznia w kontekście rozwijania sprawności mówienia jako 

podstawowej kompetencji językowej ucznia. 
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