PprowaTYenie
MiÜo że Tość roYpowVYecUnione jeVW prYekonanieH że VkuWecYność naucYania jęYXka obcego YależX prYeTe wVYXVWkiÜ oT naucYXcielaH Wo WrYeba
Vobie YTawać VprawęH że jeVW on WXlko jeTnXÜ Y eleÜenWówH kWóre TeWerÜinują efekWXwność Wego proceVu. MYieje Vię Wak TlaWegoH że naweW najbarTYiej koÜpeWenWnXH najlepiej prYXgoWowanXH najbarTYiej YaangażowanX
i pełen enWuYjaYÜu naucYXcielH wXkorYXVWującX w Vwojej pracX TXTakWXcYnej najnowocYeśniejVYe ÜaWeriałXH narYęTYia i WecUnikiH cYX Weż poViłkującX
Vię wXnikaÜi najbarTYiej akWualnXcU baTań eÜpirXcYnXcU nie jeVW w VWanie oViągnąć VukceVuH jeśli ucYącX Vię nie będą wXkaYXwali cUęci wYięcia
akWXwnego uTYiału w prowaTYonXcU prYeY niego YajęciacU. InnXÜi VłowXH
naweW najlepiej opracowane planX i YaÜierYenia Vą werXfikowane poTcYaV lekcji cYX YajęćH a w wielu prYXpaTkacU cYXnnikieÜ TeWerÜinującXÜ
icU prYXTaWność Vą inWerakcjeH kWóre YacUoTYą poÜięTYX naucYXcieleÜ i
ucYniaÜiH bądź Weż VaÜXÜi ucYącXÜi VięH a więc cUarakWer i jakość TXVkurVu eTukacXjnego Üającego ÜiejVce w klaVie jęYXkowej.
To właśnie WeÜu nieYwXkle iVWoWneÜuH a jeTnocYeśnie cYęVWo nie
To końca TocenianeÜuH YagaTnieniu poświęcona YoVWała niniejVYa praca
YbiorowaH kWóra poTYielona YoVWała na cYWerX cYęści obejÜujące WekVWX
ToWXcYące poTobnej WeÜaWXki. I WakH w cYęści pierwVYejH YaWXWułowanej
CYynniki kVYWałWujące TyVkurV eTukacyjnyH cYXWelnik YnajTYie arWXkułX ToWXcYące YÜiennXcU TeWerÜinującXcU cUarakWer TXVkurVu poTcYaV lekcji
jęYXka obcegoH WakicU jak na prYXkłaT VwoiVWX TialekW VWoVowanX poTcYaV
Wego WXpu lekcjiH cYXnniki VocjolingwiVWXcYneH lęk jęYXkowXH inWeligencja
eÜocjonalnaH śroTowiVkoH w kWórXÜ oTbXwa Vię nauka cYX TokuÜenWX
opracowane prYeY RaTę NuropX. CYęść TrugaH opaWrYona WXWułeÜ RarYąTYanie TyVkurVem poTcYaV lekcji jęYyka obcegoH Yawiera konWrXbucje ToWXcYące różnXcU VpoVobów organiYacji inWerakcji poTcYaV lekcji jęYXka
obcegoH YwiąYanXcU Y wXkorYXVWanieÜ pracX w paracU cYX ÜałXcU grupacUH wprowaTYanieÜ VWuTiów prYXpaTkuH oTpowieTniÜ VWoVowanieÜ
VWraWegii koÜunikacXjnXcUH rolą auWenWXcYności cYX wXkorYXVWanieÜ Wreści
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poYajęYXkowXcUH WakicU jak cUociażbX UiVWoria VYWuki. P cYęści WrYeciejH pW.
MyVkurV eTukacyjny a naucYanie i ocenianie poTVyVWemów i VprawnościH
YaÜieVYcYono arWXkułX YwiąYane Y rolą TXVkurVu eTukacXjnego w nabXwaniu koÜpeWencji jęYXkowXcUH w VYcYególności w oTnieVieniu To Vprawności
ÜówieniaH jak również ewaluacji WXcUże koÜpeWencjiH cYX Wo prYeY korekWę
błęTów jęYXkowXcUH cYX Weż różne forÜX oceniania o cUarakWerYe kVYWałWującXÜ. I w końcu w cYęści cYwarWejH MyVkurV eTukacyjny a naucYycielH YaÜieVYcYono WekVWX ToWXcYące kVYWałcenia naucYXcieli jęYXków obcXcUH kWóre
koncenWrują Vię na TXVWXnkWXwnXcU cecUacU TXVkurVu pocYąWkującXcU naucYXcieli jęYXka obcegoH YTarYeniacU krXWXcYnXcUH kWóre Üogą Vię prYXcYXnić
To barTYiej VkuWecYnego YarYąTYania WXÜ TXVkurVeÜ oraY roli obVerwacji w
baTaniacU naT cUarakWereÜ inWerakcji YacUoTYącXcU poTcYaV lekcji.
JeVWeÜ prYekonanXH że arWXkułX YaÜieVYcYone w niniejVYXÜ WoÜie
okażą Vię prYXTaWne nie WXlko Tla baTacYX pragnącXcU Ygłębić różne
aVpekWX TXVkurVu eTukacXjnego w klaVie jęYXkowej i bXć Üoże określić
cYXnniki warunkujące jego efekWXwnośćH ale również Tla VWuTenWów prYXgoWowującXcU prace licencjackieH ÜagiVWerVkie i TokWorVkie oraY VaÜXcU
naucYXcieliH YainWereVowanXcU WXÜH abX prowaTYone prYeY nicU Yajęcia
prYXcYXniałX Vię w jak najwiękVYXÜ VWopniu To roYwijania koÜpeWencji
koÜunikacXjnej ucYącXcU Vię.
MiroVław Pawlak
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