
 

ANKIETA DLA LEKTORÓW 
 

Rok akademicki: 
 

Semestr:  

Język: 
 

Poziom: 

 
 
Zaznacz, jak często stosujesz wymienione praktyki na swoich zajęciach: 
 

 Zawsze Zazwyczaj Czasem Rzadko Nigdy 

1. Na zajęciach stwarzam atmosferę 
sprzyjającą uczeniu się. 

     

2. Informuję studentów, czego będziemy się 
uczyć i w jakim celu. 

     

3. Na zajęciach upewniam się, czy studenci 
zrozumieli daną partię materiału. 

     

4. Uwzględniam indywidualne różnice 
między studentami (potrzeby, strategie, 
style uczenia się, wcześniejsze 
doświadczenia). 

     

5. Umożliwiam studentom wpływ na proces 
uczenia się. 

     

6. Upewniam się, że studenci wiedzą, na 
czym polega poprawna wypowiedź ustna. 

     

7. Podsumowuję zadania komunikacyjne, 
sprawdzając razem ze studentami, czy cele 
zajęć zostały osiągnięte. 

     

8. Organizuję proces nauczania w taki 
sposób, aby studenci byli samodzielni i 
dokonywali refleksji nad własną pracą.  

     

9. Stosuję technikę pracy w parach lub w 
grupach. 

     

10. Staram się zainteresować studentów 
nauczanym językiem. 

     

11. Wskazuję studentom, jak w praktyce 
stosować zdobytą wiedzę i umiejętności. 

     

12. Daję studentom wystarczająco dużo czasu 
na zastanowienie się nad wypowiedzią. 

     

13. Daję równe szanse na wypowiedzenie się 
wszystkim studentom w grupie. 

     



 

14. Traktuję błędy językowe jako naturalne 
zjawisko i wykorzystuję je jako okazję do 
skuteczniejszego nauczania. 

     

15. Poprawiając błędy studentów staram się 
nie zniechęcać ich do nauki. 

     

16. Zachęcam studentów do wypowiadania się.      

17. Skłaniam wszystkich studentów do udziału 
we wszystkich zadaniach.  

     

18. Stosuję technikę samooceny; studenci 
mają możliwość dokonania refleksji nad 
wykonaną pracą. 

     

19. Stosuję technikę oceny koleżeńskiej 
(studenci wzajemnie oceniają wykonane 
zadania). 

     

20. Na zajęciach rozmawiamy o osiągniętych 
efektach uczenia się 

     

21. Wskazuję studentom ich mocne strony.      

22. Udzielam informacji, co jest poprawne i 
pozytywne w wypowiedziach studentów. 

     

23. Udzielam informacji, co student powinien 
poprawić w swojej wypowiedzi. 

     

24. Udzielam dokładnych informacji i 
wskazówek, jak student powinien 
poprawić swoje wypowiedzi ustne. 

     

25. Dążę do tego, aby każdy student był 
odpowiedzialny za własne postępy. 

     

26.  Dążę do tego, aby studenci byli 
zaangażowani w proces uczenia się.  

     

 

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja Programu 

Erasmus+ w Polsce nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Data publikacji: 31.01.2016


