Szkoł Jęyków Obcych UW
Dobre praktyki w nauczaniu komplementarnym
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nauczyciel przedstawia specyfikę pracy na kursie oraz jasno określa rolę
studenta w procesie dydaktycznym (indywidualizacja kształcenia,
świadome i aktywne uczestnictwo w kursie).
Nauczyciel wykorzystuje kreatywnie technologie informacyjnokomunikacyjne dostosowując materiały oraz techniki nauczania do
różnorodnych stylów uczenia się (tekst, audio, wideo, grafika, narzędzia
Web 2.0, na przykład blogi, YouTube, podcasty, fora, gry i symulacje,
wiki).
Komunikacja na kursie odbywa się wielotorowo (poprzez forum
aktualności, forum pytań do prowadzącego i/lub uczestników kursu, email, w klasie, na dyżurze) w określonym i przedstawionym w zasadach
pracy na kursie czasie (48h w tygodniu, w weekend 72h).
Nauczyciel motywuje uczących się do systematycznej pracy poprzez
egzekwowanie terminów oddawania prac i wykonywania zadań oraz
dostarczanie studentowi regularnej informacji zwrotnej na temat jego
postępów w nauce (odpowiedź zwrotna automatyczna, jak również
szczegółowa ocena pracy studenta przedstawiająca sposoby poprawy
błędów językowych).
Kurs przygotowuje studenta do edukacji całożyciowej poprzez wspieranie
autonomii w procesie uczenia się, rozwijanie umiejętności współpracy
przy wykonywaniu zadań, stawiając m.in. na kreatywność uczącego się
przy wyborze metod/źródeł zdobywania informacji, form jej prezentacji,
porównywanie i systematyzację wiedzy (przykładowe aktywności:
współtworzenie słownika, przygotowanie prezentacji, moderowanie
dyskusji, rozwiązywanie zadań grupowych, studia przypadków,
webquesty).
Zadania zaproponowane na kursie wykorzystują teksty autentyczne i
wartościowe edukacyjnie, skłaniają do ukierunkowanej refleksji poprzez
porównanie kultury docelowej i rodzimej oraz interpretację przejawów
obcej kultury (autentyczne zasoby z elementami socjokulturowymi, w
tym portale informacyjne i społecznościowe, podcasty, filmy).
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