
MA Seminar: Current trends in second / foreign language teaching 

Instructor: dr Anna Klimas 

 

The course provides participants with an overview of current trends in second / foreign language 

(L2) teaching as well as the latest research in the field. The course focuses on the following topics:  

 motivation to learn L2 and motivational strategies 

 learner autonomy; language learning strategies 

 developing intercultural competence  

 content-based instruction / content and language integrated learning  

 ICT in language teaching / mobile learning 

 teaching students with special educational needs / inclusive practices in ELT 

 developments in language testing and assessment /alternative forms of assessment. 

 

The objectives of the seminar: 

- to get students acquainted with research methodology used in second language acquisition 

studies  

- to help students choose, negotiate and refine their research area 

- to prepare students to carry out their own research in the field of ELT methodology 

(students will learn how to plan the research, construct data collection instruments, analyse 

and interpret the data) 

- to assist students in the process of writing the MA thesis 

 

Sample topics: 

The Impact of E-learning on Learner’s Motivation to learn EFL: The Case of Secondary School 

Students 

Technology-aided Pronunciation Training and its Impact on Students’ Achievements in Different Age 

Groups 

The Influence of WebQuest on Students’ Attitudes towards Autonomy in Primary School 

The Impact of Mobility Programmes on the Level of Students' Motivation to Learn Foreign 

Languages 

The Impact of Formative Assessment on Developing EFL Speaking Skills among Primary School 

Students 

The Influence of Motivational Strategies on EFL Vocabulary Acquisition among Secondary School 

Students 

 

 

 

 



Seminarium magisterskie: Nowe trendy w nauczaniu języka drugiego / obcego 

Prowadzący: dr Anna Klimas 

 

Seminarium zorientowane jest na zapoznanie studentów z najnowszymi tendencjami w 

glottodydaktyce oraz wynikami badań empirycznych z dziedziny nauczania języków obcych. Treści 

zajęć dotyczyć będą:  

 motywacji do uczenia się języka obcego, strategii motywacyjnych 

 autonomii ucznia i strategii uczenia się 

 rozwijaniu kompetencji interkulturowej 

 nauczaniu języka poprzez treść / zintegrowanemu kształceniu przedmiotowo-językowemu 

 wykorzystaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu / m-learning 

 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, edukacji włączającej 

 ocenianiu i testowaniu / alternatywnych form oceniania 

   

Cele seminarium: 

- zapoznanie studentów z  metodologią badań glottodydaktycznych 

- pomoc w dopracowaniu dziedziny badań; określenie tematu pracy 

- przygotowanie studentów do przeprowadzenia badania empirycznego z zakresu nauczania i 

uczenia się języka obcego (na etapie planowania, konstruowania instrumentów badawczych, 

przeprowadzenia badania oraz jego opracowania i omówienia) 

- pomoc studentom w  procesie tworzenia pracy magisterskiej  

 

Przykładowe tematy prac: 

Wpływ e-learningu na motywację do nauki języka angielskiego u uczniów liceum 

Wpływ treningu wspomaganego technologią na osiągnięci w wymowie u różnych grup wiekowych 

Wpływ projektu WebQuest na nastawienie uczniów szkoły podstawowej do autonomii 

Wpływ programów mobilnościowych na poziom motywacji studentów do nauki języków obcych 

Ocenianie kształtujące i jego wpływ na rozwijanie sprawności mówienia w języku angielskim przez 

uczniów szkoły podstawowej 

Wpływ strategii motywacyjnych na przyswajanie słownictwa wśród uczniów liceum 

https://apd.uni.wroc.pl/diplomas/29937/
https://apd.uni.wroc.pl/diplomas/6561/
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