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         Łódź, dn. 28.02.2013 
dr Sylwia Rapacka 
Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanego  
Uniwersytet Łódzki 
Wykładowca dydaktyki i metodyki 
Opiekun praktyk pedagogicznych 
Autor wielu publikacji z zakresu dydaktyki  
i metodyki nauczania języków obcych  
dla wszystkich etapów edukacyjnych. 
 
 

Opinia o Programie nauczania języka niemieckiego  

w klasach 1-3 gimnazjum 

Poziom III.0  

autorstwa Ireny Nowickiej i Doroty Wieruszewskiej 

 

Program nauczania autorstwa Ireny Nowickiej i Doroty Wieruszewskiej przewidziany 
jest do realizacji w trzyletnim cyklu kształcenia w gimnazjum. Adresatami tego programu są 
nauczyciele języka niemieckiego prowadzący zajęcia na poziomie podstawowym dla uczniów 
rozpoczynających naukę języka niemieckiego (rozpoczynających naukę  
w gimnazjum na poziomie A1) w wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo. 

Tak skonstruowany program nauczania zakłada, że uczący się według niego uczniowie 
osiągną poziom biegłości językowej A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego. Wymieniony tu dokument Rady Europy oraz założenia nowej Podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  
z dnia 23.12.2008 r. są punktem wyjścia dla niniejszego programu, którego celem jest 
realizacja ogólnych celów wychowawczych i celów kształcenia językowego przewidzianych 
dla organizacji procesu nauczania i uczenia się języka niemieckiego w gimnazjum. 

Podobnie jak w innych publikacjach zajmujących się organizacją procesu dydaktycznego 
na poszczególnych etapach edukacyjnych, w programie tym znaleźć można opis koncepcji 
programu wraz z warunkami jego realizacji, informacje na temat celów kształcenia na III 
etapie edukacyjnym oraz treści nauczania wraz z wymaganiami szczegółowymi dla poziomu 
III.0. Program uwzględnia również opis założonych osiągnięć uczniów według ESOKJ, 
zakres tematyczny i gramatyczny oraz przykładowe intencje komunikacyjne. W rozdziale 
poświeconym materiałowi nauczania podano informacje na temat tekstów wykorzystywanych 
w nauczaniu języka niemieckiego na tym etapie edukacyjnym oraz rodzaje tekstów 
użytkowych, które uczniowie powinni umieć napisać.  

Autorki, będące aktywnymi nauczycielkami języka niemieckiego z dużym 
doświadczeniem zawodowym, a zarazem teacher trainerami wykształconymi w ramach 
szwajcarskiego projektu doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego i prowadzącymi różne 
formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w zakresie metodyki nauczania języków 
obcych, uwzględniły w treści niniejszej publikacji również uwagi metodyczne związane  
z realizacją programu. Wyszczególniły wytyczne dotyczące przygotowania jednostki 
lekcyjnej (w tym planowania i przygotowania konspektu lekcji), podały informacje na temat 
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ewaluacji procesu dydaktycznego – kontroli i oceniania osiągnięć uczniów, przygotowania 
planu wynikowego oraz portfolio językowego. 

Nauczyciele znajdą tu także omówienie realizacji poszczególnych elementów materiału 
nauczania, tj. gramatyki i materiału leksykalnego, fonetyki i ortografii, z których te dwa 
ostatnie są pomijane w procesie dydaktycznym przez wielu nauczycieli. Autorki przybliżają 
również strategie uczenia się oraz różnorodne ćwiczenia, których celem jest kształcenie 
poszczególnych sprawności językowych. Nauczyciele, którzy pragną we właściwy sposób 
zorganizować proces nauczania i uczenia się języka obcego, powinni uwzględniać te dwa 
elementy pomagające opanować umiejętność posługiwania się językiem obcym w sytuacjach 
życia codziennego. 

Bardzo ważnym aspektem wymienionym w programie jest problem błędu językowego  
w procesie dydaktycznym. Autorki w kilku słowach starają się uświadomić nauczycielom,  
iż błędy językowe są nieodzownym elementem procesu uczenia się, stąd nie należy karać 
uczących się za popełniane błędy, a jedynie uświadamiać im brak poprawności językowej 
oraz skłaniać do poszukiwania i wykorzystywania właściwych form językowych. 

Organizując proces dydaktyczny, nauczyciele powinni również pamiętać  
o uwzględnieniu w nim faz sprawdzania i oceniania postępów w nauce języka niemieckiego, 
tj. osiągnięć w kształceniu poszczególnych sprawności językowych i biegłości  
w posługiwaniu się językiem niemieckim. Nauczyciele, wykorzystując niniejszy program 
nauczania w organizacji procesu dydaktycznego, znajdą tu kilka wskazówek odnoszących się 
do ww. aspektów nauczania i uczenia się języka niemieckiego, co pozwoli na poprawę 
efektywności tegoż procesu.  

W ostatnim rozdziale ww. programu znaleźć można informacje na temat sposobu 
planowania zajęć lekcyjnych. Autorki uwzględniają w nich wskazówki dotyczące kryterium 
wyboru właściwego programu nauczania, sposobów konstruowania planów wynikowych oraz 
zamieszczają wzory konspektów lekcji, które są podstawowym dokumentem nauczyciela  
w planowaniu, prowadzeniu i ewaluacji własnej pracy dydaktycznej. Szczególnie cenne 
uwagi odnoszą się do ewaluacji pracy dydaktycznej nauczycieli, którzy, będąc organizatorami 
procesu kształcenia, powinni mieć świadomość wagi swego warsztatu zawodowego, ale  
i popełnianych błędów. Planując działania dydaktyczne, nauczyciele powinni nieustannie 
poddawać ewaluacji nie tylko przeprowadzone jednostki lekcyjne, poszczególne elementy 
procesu nauczania, ale i cały proces dydaktyczny w kolejnych latach w gimnazjum z daną 
grupą docelową. Autorki wyliczają w swym programie bardzo szczegółowo poszczególne 
elementy pracy nauczyciela, które powinny być poddawane ewaluacji, tj.: motywowanie 
uczniów do nauki, rozpoznawanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, dostosowanie 
poziomu nauczania do danej grupy docelowej, organizację pracy z nowym materiałem 
leksykalnym i gramatycznym, przygotowanie ćwiczeń automatyzujących materiał lekcyjny, 
kontrolę osiągnięć oraz ewaluację procesu dydaktycznego na lekcji.  

Podsumowując, program stanowi dobry punkt wyjścia dla organizacji procesu 
dydaktycznego na III etapie nauczania. Koncepcja programu uwzględnia założenia 
Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie 
będącego dokumentem, na którym bazuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego 
dla III etapu edukacyjnego w części dotyczącej języków obcych nowożytnych, w tym języka 
niemieckiego. Dokument jest również zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji 
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Narodowej z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół i stanowi podstawę 
do planowania procesu nauczania i uczenia się języka obcego na III etapie edukacyjnym na 
poziomie podstawowym. 


