
JAK PROWADZIĆ ZAJĘCIA Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W JĘZYKU OBCYM - WARSZTATY 
METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I NAUCZYCIELI SZKÓŁ PROFILOWANYCH 

ADRESACI WARSZTATÓW: 
      Warsztaty są adresowane do wszystkich nauczycieli akademickich i nauczycieli szkół profilowanych 

prowadzących zajęcia z zakresu przedmiotów specjalistycznych (fachowych, zawodowych) w języku obcym - 

zarówno tych co dopiero zaczynają jak i tych co prowadzą zajęcia w języku obcym od kilku lat, a przede 

wszystkim do osób mających nieszablonowe i interdyscyplinarne podejście do prowadzenia zajęć gdyż 

nauczanie przedmiotu specjalistycznego w języku obcym nierozerwalnie łączy wiedzę fachową z metodyką 

nauczania języka obcego. 
 

CEL WARSZTATÓW: 
      Warsztaty mają na celu rozwinięcie umiejętności prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych w 

językach obcych pod względem metodyki nauczania języka obcego, znajdowania i weryfikacji rzetelności 

źródeł językowych i materiałów oraz rozwiązywania problemów metodycznych związanych z nauczaniem 

przedmiotu zawodowego.  

        Warsztaty stwarzają również możliwość wymiany doświadczeń, udoskonalenia stosowanych metod 

nauczania, przygotowania materiałów wprowadzających, uzupełniających, utrwalających i testujących 

zdobytą przez studentów wiedzę. W trakcie warsztatów każdy z uczestników będzie miał możliwość 

przygotowania własnych materiałów do późniejszego wykorzystania na zajęciach ze studentami. 

 
JĘZYK W KTÓRYM PROWADZONE SĄ WARSZTATY: 

      Warsztaty są prowadzone w języku polskim i angielskim (niektóre materiały dotyczące poszczególnych 

zagadnień, przygotowania ćwiczeń). Jednakże osoby prowadzące zajęcia w innych językach takich jak 

niemiecki czy francuski mogą uczestniczyć w zajęciach gdyż wskazówki metodyczne będą na tyle 

uniwersalne i objaśnione po polsku, że będzie je można zastosować do zmodyfikowania i wzbogacenia 

swoich materiałów w języku innym niż angielski. 

 

ORGANIZATOR I TEMATYKA WARSZTATÓW 
Organizatorem warsztatów jest Studium Języków Obcych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Al. 29 

Listopada 52. Zajęcia w wymiarze 18 godzin (6 spotkań) odbywać się będą w siedzibie Studium. Rozpoczęcie 

zajęć 28 listopada, godzina 15.00. 

Tematyka warsztatów obejmować będzie:  

• problemy i wyzwania w nauczaniu przedmiotów  specjalistycznych, próba ich zdefiniowania i 

zaproponowanie rozwiązań;  

• ćwiczenia wprowadzające do danego tematu (Lead-in); 

•  przygotowywanie zajęć - weryfikacja rzetelności źródeł (materiały, słowniki,  rysunki, tabele, 

wykresy, nagrania, filmy),  sposoby  ich wykorzystania;  

• materiały uzupełniające, utrwalające i testujące; 

• przykłady gotowych scenariuszy  zajęć; 

• aplikacje komputerowe ułatwiające nauczanie języka zawodowego 

 
CENA KURSU I TERMIN ZGŁOSZEŃ 

Cena kursu: 290 zł, termin zgłoszeń oraz wpłat do 22 listopada 2019 roku.  Zgłoszenia proszę dokonywać na 

adres : www.j.sjo@urk.edu.pl  

Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją klauzuli dot. zgody  na przetwarzanie danych osobowych. 

PROWADZĄCA: 
Warsztaty są prowadzone przez dr inż. Elżbietę Kloc - absolwentkę ogrodnictwa, filologii angielskiej oraz 

studiów podyplomowych  z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej, dydaktyka z wieloletnim stażem, autorkę 

skryptów dla studentów - English for Students of Horticulture, Basic Forest Vocabulary, English in Forestry, 

Tematycznego słownika leśnego oraz redaktorkę rubryki Time for English w czasopiśmie branżowym dla 

leśników - Głos Lasu. 

 
UCZESTNICY PROSZENI SĄ OPRZYNIESIENIE WŁASNYCH LAPTOPÓW LUB CO NAJMNIEJ SMARTFONÓW! 

 


