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1. Autor: mgr Marzena Rosińska. 
2. Nazwa formy: Projekt: „Wrzesiński standard – wielkopolska jakość”. Doskonalenie 

nauczycieli powiatu wrzesińskiego. 
3. Liczba godzin:  4.     

4. Data zajęć: 11.12.2013r. 
5. Temat zajęć: Kształcenie umiejętności mówienia na lekcjach języka obcego  

w gimnazjum. 
 

6. Cele zajęć:  

• wyposażenie nauczycieli języków obcych w umiejętność oceniania 

wypowiedzi ustnej na lekcjach języka obcego, 

• wskazanie praktycznych rozwiązań/ćwiczeń/zadań służących osią-

ganiu celu komunikacyjnego na lekcjach języka obcego, 

• zapoznanie z kryteriami oceniania wypowiedzi ustnej uczniów, 

• zapoznanie ze sposobem przekazywania i formułowania informacji 

zwrotnej o postępach i osiągnięciach ucznia  oraz zrozumieniu jej roli 

podczas planowania procesu uczenia się. 

 

 

Uczestnicy po zajęciach: 

• dokonują poprawnej oceny wypowiedzi ustnej ucznia w języku ob-

cym, 

• potrafią stosować oraz tworzyć sytuacje dydaktyczne prowokujące 

mówienie w języku obcym, 

• znają kryteria oceniania wypowiedzi ustnej w języku obcym, 

• potrafią przekazać prawidłowo sformułowaną informację zwrotną. 

 
 
 
 
7. Metody i techniki pracy: metody aktywizujące: burza mózgów, dyskusja; formy socjal-

ne: plenum, praca w grupach i parach 

 

8. Materiały dydaktyczne: prezentacja multimedialna dotycząca tematu, blok flipchart, 

magnesy, kolorowe markery, sala wyposażona w rzutnik/tablicę interaktywną, głośniki 

oraz dostęp do Internetu. 
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10. Przebieg zajęć: 

 
• Wprowadzenie – przywitanie się, zawarcie kontraktu grupowego, 

zapoznanie grupy z celami zajęć oraz organizacją pracy podczas ich 

realizacji. 

• Część zasadnicza - prowadzący zgodnie z przygotowaną prezenta-

cją multimedialną omawia następujące zagadnienia: 

- sposoby prowokowania  i ćwiczenia umiejętności mówienia na lek-

cjach języka obcego, 

-  sposoby i kryteria oceniania wypowiedzi ustnej ucznia na lekcji ję-

zyka obcego, 

- testowanie sprawności mówienia a waga błędu, 

- tworzenie informacji zwrotnej w procesie nauczania–uczenia się 

skierowanej do ucznia i jego rodziców. 

• Część warsztatowa – uczestnicy pracują w parach lub grupach:  

- zadanie 1 – uczestnicy proszeni są o przedyskutowanie oraz zapi-

sanie najistotniejszych czynników angażujących uczniów do mówie-

nia w języku obcym. Prezentacja oraz omówienie wykonanych plaka-

tów. 



 
- zadanie 2 

- 

– uczestnicy przygotowują broszurę nt. praktycznych 

sposobów nauczania mówienia w klasie – konkretne ćwicze-

nia/zadania/sytuacje dydaktyczne prowokujące ucznia do mówienia 

w języku obcym. Przykłady dobrych praktyk. Prezentacja i omówie-

nie prac. 

zadanie 3

• Zakończenie zajęć: 

 – uczestnicy redagują informację zwrotną do konkretnej 

wypowiedzi ucznia. Chętni uczestnicy szkolenia prezentują stworzo-

ną informację zwrotną.  

- podsumowanie 

- ewaluacja 

- pożegnanie. 
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