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Dydaktyka szkolna 

Standardy 
nauczania 

Ukryte 
programy 

Techniki 
nauczania 

Strategie  
komunika-

cyjne 

Specyfika 
języka 

Nauczyciel 

Podręczniki 
Style 

uczenia się 

Strategie  
uczenia się 



Nauczanie zorientowane na 

ucznia 
ciepła, niewymuszona 

atmosfera  

funkcjonalne cele 
nauczania 

odpowiednio 
wyposażona sala 

lekcyjna 

indywidualizacja procesu 
nauczania 

personalizacja treści 
nauczania 

szeroka 
poglądowość 

partnerskie 
stosunki 



Life skills 

Umiejętność pracy  
w grupie 

Empatia   
(także w sytuacjach  
międzykulturowych)  

Radzenie sobie  
z konfliktami 

Świadomość międzykulturowa 
(diagnozowanie i interpretacja) 

Konstruktywne 
formułowanie  

i przyjmowanie krytyki  

Kompetencja 
komunikacyjna 

/znajomość języka  

Asertywność  



Podejścia dydaktyczne 

Umiejętność pracy 
w grupie 

Empatia   
(także w sytuacjach 
międzykulturowych) 

Radzenie sobie 
z konfliktami 

Świadomość międzykulturowa 
(diagnozowanie i interpretacja) 

Konstruktywne 
formułowanie  

i przyjmowanie krytyki 

Kompetencja 
komunikacyjna 

/znajomość języka 

Asertywność
Podejście  

autonomiczne 

Nauczanie  
społeczne 

Nauczanie  
społeczne 

Podejście 
działaniowe 

Nauczanie międzykulturowe 
Podejście autonomiczne 
/nauczanie społeczne 

Nauczanie społeczne 
/międzykulturowe 



Nauczanie społeczne na lekcji języka obcego 

03 Ścieżka 3.mp3


Społeczny i działaniowy wymiar zajęć 

Wykształcenie umiejętności  

komunikacji w języku obcym 

Wykształcenie umiejętności 

działania wraz z innymi,  

za pomocą języka obcego 



Neurobiologia a „neurodydaktyka” 

przeżycia 

słuchanie 

ruch mówienie 

talenty 

zainteresowania 

zrozumienie autonomia 



Neurony lustrzane i empatia 
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 NUDA BOLI! 



Zadanie czy ćwiczenie? 



Podejście działaniowe 

 

Uczący się jest traktowany 
jako podmiot i główny 

uczestnik procesu uczenia 

 

Uczeń staje się jednostką 
aktywną, solidarną  

i współodpowiedzialną 



Zasady dydaktyki działaniowej 
Uczniowie potrzebują się wzajemnie, 

aby pomyślnie wykonać zadanie 

Uczniowie pomagają 
sobie wzajemnie 

Każdy uczeń jest 
odpowiedzialny za 
swój indywidualny 
wkład  pracy oraz 
za wyniki całego 

zespołu 

Zróżnicowanie i elastyczne 
struktury społeczne grupy 

powinny ułatwiać 
zachowania ukierunkowane 

na komunikację  
i współpracę uczących się 

Współpraca rozwija 
wzajemne zrozumienie i 

uczy tolerancji 
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Ukryty program nauczania 

• Wszystko to, co zostaje przyswojone podczas nauki w szkole
obok oficjalnego programu (Meighan 1993).

• Tworzy go: organizacja nauki szkolnej, przestrzeni szkoły,
postaw i działań nauczycieli  oraz języka używanego w toku
kształcenia (Meighan 1993).

• Ukryty program narzędziem wdrażania uczniów do
funkcjonowania w społeczeństwie – reprodukcyjna funkcja
szkoły (Nowotniak 2002).
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Aranżacja sali lekcyjnej – ukryty 
program nauczania 



Szkolne zajęcia językowe 

Standardy 
nauczania 

Tradycja 
nauczania 

Obiektywna 
rzeczywistość 

Ukryte 
programy 

Specyfika 
języka 

Nauczyciel 

Podręczniki 

Zainteresowania 
uczniów 

Neuro-
biologia 



Źródła 
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