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          Łódź, dn. 28.11.2011 
dr Sylwia Rapacka 
Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego UŁ 
Wykładowca dydaktyki i metodyki 
Opiekun praktyk pedagogicznych 
Autor wielu publikacji z zakresu dydaktyki  
i metodyki nauczania języków obcych  
dla wszystkich etapów edukacyjnych. 

 
 

Recenzja „Programu nauczania języka niemieckiego 

w szkołach ponadgimnazjalnych. Kurs podstawowy” 

autorstwa Danuty Kin i Moniki Ostrowskiej-Polak 

 

Adresatami programu nauczania autorstwa Danuty Kin i Moniki Ostrowskiej-Polak są 

nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, którzy, realizując nauczanie języka niemieckiego na 

poziomie podstawowym w ramach 2-3 godzin lekcyjnych tygodniowo w trzy- lub 

czteroletnim cyklu kształcenia, doprowadzić mają uczących się do poziomu A2+ biegłości 

językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Cytowany tu 

dokument Rady Europy oraz założenia nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z dnia 23.12.2008 są punktem wyjścia dla 

niniejszego programu, w którym uwypukla się znaczenie kompetencji komunikacyjnej jako 

najważniejszej umiejętności, którą należy kształcić w procesie nauczania i uczenia się języka 

obcego. Przy opracowaniu tego programu autorki uwzględniły najnowocześniejsze trendy  

w nauczaniu języków obcych, które umiejętność komunikowania się w mowie i piśmie 

traktują jako cel procesu dydaktycznego.  

W publikacji tej można znaleźć informacje potrzebne do prawidłowego zaplanowania 

i przeprowadzenia procesu dydaktycznego, którego celem jest kształcenie komunikacji 

językowej. Atutem programu jest to, że przygotowały go autorki, znające praktykę codziennej 

pracy dydaktycznej i posiadające bogate doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego.  

W poszczególnych rozdziałach programu podejmują zatem tematy związane z praktyką 

nauczycielską i opisują poszczególne elementy planowania efektywnego procesu 

dydaktycznego na IV etapie edukacyjnym. Autorki prezentują cele i treści nauczania, 

wyszczególniają realizowane na tym etapie edukacyjnym zagadnienia tematyczne, adekwatne 

dla nich zakresy gramatyczne i leksykalne oraz wymieniają gatunki wypowiedzi 

obowiązujące uczniów na docelowym poziomie biegłości językowej, poziome A2+.  
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Uwagę swą skupiają również na procesie planowania procesu dydaktycznego, opisywania 

jego przewidywanych efektów oraz sposobie jego oceniania. Aby wykazać celowość 

zaprezentowanej wiedzy teoretycznej, autorki podały przykłady rozwiązań metodycznych 

odnośnych do sposobów realizacji materiału nauczania, zaś dla wszystkich tych nauczycieli, 

którzy chcieliby poszerzyć swą wiedzę z zakresu planowania procesu dydaktycznego, 

zaprezentowały bogatą listę bibliograficzną.  

Jako że proces nauczania i uczenia się języka obcego powinien wpisywać się  

w program kształcenia ogólnego, w programie zaprezentowano ogólne wymagania dla tego 

etapu edukacyjnego w zakresie znajomości środków językowych, rozumienia i tworzenia 

wypowiedzi oraz reagowania i przetwarzania wypowiedzi. Umiejętności te są bazą dla 

komunikowania się nie tylko w języku obcym, ale w ogólnej komunikacji interpersonalnej, 

będącej podstawą procesu dydaktycznego. Dlatego też stanowią one punkt wyjścia dla 

zaprezentowanych dalej szczegółowych wymagań związanych już z procesem uczenia się 

języka obcego.  

Podane w programie treści nauczania zostały następnie uszczegółowione poprzez 

informacje o materiale nauczania, który obejmuje zestawienie intencji komunikacyjnych, 

zakres materiału leksykalnego potrzebnego do ich realizacji oraz wykaz zagadnień 

gramatycznych niezbędnych do budowy wypowiedzi ustnej lub pisemnej. Zaprezentowane  

w programie zakresy tematyczne wraz ze związanymi z nimi środkami językowymi, 

zagadnieniami leksykalnymi i gramatycznymi potrzebnymi do realizacji konkretnych intencji 

komunikacyjnych, mogą być punktem wyjścia do planowania procesu dydaktycznego na 

kolejne lata nauki. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że w myśl niniejszego programu 

naukę języka obcego zaplanowano w układzie spiralnym. Układ taki zakłada wprowadzenie 

w pierwszym roku nauczania zakresów tematycznych najbliższych uczniowi, w kolejnych 

latach powinny one być rozwijane i poszerzane, aby uczniowie, bazując na własnej wiedzy  

i doświadczeniach, mogli łatwiej uczyć się nowych, trudniejszych zagadnień. 

 Aby można mówić o efektywnym procesie dydaktycznym należy mieć na uwadze 

właściwe jego zaplanowanie, co też uwzględniły autorki w niniejszym programie, prezentując 

sposób przygotowania planu wynikowego, obejmującego efekty kształcenia językowego, oraz 

planu lekcji wraz ze sposobem formułowania jej celów. Odpowiednie zaplanowanie efektów 

procesu nauczania i uczenia się można zweryfikować jedynie za pomocą adekwatnego  

i obiektywnego systemu oceniania, na co również zwrócono uwagę w niniejszym programie, 
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prezentując Zasady Wewnątrzszkolnego i przedmiotowego Systemu Nauczania (WSO i PSO) 

na podstawie zaleceń MEN. Uwzględniając fakt, że jednym ze sposobów kontroli postępów 

uczniów – pomiaru dydaktycznego – jest test, autorki zaprezentowały zasady jego 

przygotowania i oceny, a wiedzę teoretyczną opatrzyły podanym w programie przykładem 

testu wraz z opracowaną dla niego punktacją. Autorki uwzględniły również w programie 

często zaniedbywany przez nauczycieli etap kształcenia, jakim jest ewaluacja procesu 

nauczania i uczenia się, podając przykład ankiety ewaluacyjnej oraz zasady tworzenia 

portfolio językowego. Ostatnimi ważnymi dla organizacji procesu dydaktycznego elementami 

ujętymi w programie są wskazówki dotyczące sposobu kształcenia sprawności językowych 

oraz prezentacja strategii uczenia się.  

Reasumując, koncepcja programu uwzględnia założenia Europejskiego systemu opisu 

kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, będącego dokumentem, na którym 

bazuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego w części 

dotyczącej języków obcych nowożytnych, w tym języka niemieckiego. Dokument zgodny jest 

również z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  

w poszczególnych typach szkół i może stanowić podstawę dla planowania procesu nauczania 

i uczenia się języka obcego IV etapie edukacyjnym na poziomie podstawowym. 

 

 

 


