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CEL PRZEDMIOTUCEL PRZEDMIOTUCEL PRZEDMIOTUCEL PRZEDMIOTUCEL PRZEDMIOTUCEL PRZEDMIOTUCEL PRZEDMIOTU

C1 Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela angielskiego.C1 Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela angielskiego.C1 Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela angielskiego.C1 Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela angielskiego.C1 Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela angielskiego.C1 Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela angielskiego.C1 Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela angielskiego.

C2 Opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego.C2 Opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego.C2 Opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego.C2 Opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego.C2 Opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego.C2 Opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego.C2 Opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego.

C3 Zapoznanie się z metodami nauczania języka obcego i zasadami pracy na lekcji języka angielskiego. C3 Zapoznanie się z metodami nauczania języka obcego i zasadami pracy na lekcji języka angielskiego. C3 Zapoznanie się z metodami nauczania języka obcego i zasadami pracy na lekcji języka angielskiego. C3 Zapoznanie się z metodami nauczania języka obcego i zasadami pracy na lekcji języka angielskiego. C3 Zapoznanie się z metodami nauczania języka obcego i zasadami pracy na lekcji języka angielskiego. C3 Zapoznanie się z metodami nauczania języka obcego i zasadami pracy na lekcji języka angielskiego. C3 Zapoznanie się z metodami nauczania języka obcego i zasadami pracy na lekcji języka angielskiego. 
C4 Opanowanie technik nauczania poszczególnych elementów języka oraz technik rozwijających poszczególne 
sprawności językowe.
C4 Opanowanie technik nauczania poszczególnych elementów języka oraz technik rozwijających poszczególne 
sprawności językowe.
C4 Opanowanie technik nauczania poszczególnych elementów języka oraz technik rozwijających poszczególne 
sprawności językowe.
C4 Opanowanie technik nauczania poszczególnych elementów języka oraz technik rozwijających poszczególne 
sprawności językowe.
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sprawności językowe.
C4 Opanowanie technik nauczania poszczególnych elementów języka oraz technik rozwijających poszczególne 
sprawności językowe.
C4 Opanowanie technik nauczania poszczególnych elementów języka oraz technik rozwijających poszczególne 
sprawności językowe.

C5 Zapoznanie się z formami organizacji procesu kształcenia i pracy uczniów w klasie językowej.C5 Zapoznanie się z formami organizacji procesu kształcenia i pracy uczniów w klasie językowej.C5 Zapoznanie się z formami organizacji procesu kształcenia i pracy uczniów w klasie językowej.C5 Zapoznanie się z formami organizacji procesu kształcenia i pracy uczniów w klasie językowej.C5 Zapoznanie się z formami organizacji procesu kształcenia i pracy uczniów w klasie językowej.C5 Zapoznanie się z formami organizacji procesu kształcenia i pracy uczniów w klasie językowej.C5 Zapoznanie się z formami organizacji procesu kształcenia i pracy uczniów w klasie językowej.

C6 Zdobycie i utrwalenie umiejętności samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia lekcji języka 
angielskiego.
C6 Zdobycie i utrwalenie umiejętności samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia lekcji języka 
angielskiego.
C6 Zdobycie i utrwalenie umiejętności samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia lekcji języka 
angielskiego.
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angielskiego.
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angielskiego.
C6 Zdobycie i utrwalenie umiejętności samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia lekcji języka 
angielskiego.
C6 Zdobycie i utrwalenie umiejętności samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia lekcji języka 
angielskiego.
C7 Zdobycie i utrwalenie umiejętności samodzielnego doboru, tworzenia i wykorzystania środków 
dydaktycznych.
C7 Zdobycie i utrwalenie umiejętności samodzielnego doboru, tworzenia i wykorzystania środków 
dydaktycznych.
C7 Zdobycie i utrwalenie umiejętności samodzielnego doboru, tworzenia i wykorzystania środków 
dydaktycznych.
C7 Zdobycie i utrwalenie umiejętności samodzielnego doboru, tworzenia i wykorzystania środków 
dydaktycznych.
C7 Zdobycie i utrwalenie umiejętności samodzielnego doboru, tworzenia i wykorzystania środków 
dydaktycznych.
C7 Zdobycie i utrwalenie umiejętności samodzielnego doboru, tworzenia i wykorzystania środków 
dydaktycznych.
C7 Zdobycie i utrwalenie umiejętności samodzielnego doboru, tworzenia i wykorzystania środków 
dydaktycznych.

C8 Rozwinięcie umiejętności dostosowywanie działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości ucznia.C8 Rozwinięcie umiejętności dostosowywanie działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości ucznia.C8 Rozwinięcie umiejętności dostosowywanie działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości ucznia.C8 Rozwinięcie umiejętności dostosowywanie działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości ucznia.C8 Rozwinięcie umiejętności dostosowywanie działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości ucznia.C8 Rozwinięcie umiejętności dostosowywanie działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości ucznia.C8 Rozwinięcie umiejętności dostosowywanie działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości ucznia.

C9 Rozwój warsztatu pracy nauczyciela: wykorzystanie czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela, sprawdzanie i 

ocenianie jakości kształcenia, proces ewaluacji. 
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C9 Rozwój warsztatu pracy nauczyciela: wykorzystanie czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela, sprawdzanie i 

ocenianie jakości kształcenia, proces ewaluacji. 
C9 Rozwój warsztatu pracy nauczyciela: wykorzystanie czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela, sprawdzanie i 

ocenianie jakości kształcenia, proces ewaluacji. 
C10 Analiza oraz ocena własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej.C10 Analiza oraz ocena własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej.C10 Analiza oraz ocena własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej.C10 Analiza oraz ocena własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej.C10 Analiza oraz ocena własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej.C10 Analiza oraz ocena własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej.C10 Analiza oraz ocena własnej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

C11 Zapoznanie się z zasadami diagnozy, kontroli i oceny wyników kształcenia. Wewnątrzszkolny system 
oceniania, sprawdziany i egzaminy zewnętrzne. Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów oraz efektywności 
dydaktycznej nauczyciela i jakości pracy szkoły. 
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oceniania, sprawdziany i egzaminy zewnętrzne. Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów oraz efektywności 
dydaktycznej nauczyciela i jakości pracy szkoły. 

C11 Zapoznanie się z zasadami diagnozy, kontroli i oceny wyników kształcenia. Wewnątrzszkolny system 
oceniania, sprawdziany i egzaminy zewnętrzne. Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów oraz efektywności 
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1. Znajomość języka angielskiego na poziomie C11. Znajomość języka angielskiego na poziomie C11. Znajomość języka angielskiego na poziomie C11. Znajomość języka angielskiego na poziomie C11. Znajomość języka angielskiego na poziomie C11. Znajomość języka angielskiego na poziomie C11. Znajomość języka angielskiego na poziomie C1

2. Kurs jest kontynuacją rozpoczętego na II roku kursu z dydaktyki nauczania języka angielskiego. Treści 
omawiane podczas zajęć odnoszą się do wiedzy i doświadczeń słuchaczy zdobytych podczas praktyki 
pedagogicznej.
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2. Kurs jest kontynuacją rozpoczętego na II roku kursu z dydaktyki nauczania języka angielskiego. Treści 
omawiane podczas zajęć odnoszą się do wiedzy i doświadczeń słuchaczy zdobytych podczas praktyki 
pedagogicznej.

2. Kurs jest kontynuacją rozpoczętego na II roku kursu z dydaktyki nauczania języka angielskiego. Treści 
omawiane podczas zajęć odnoszą się do wiedzy i doświadczeń słuchaczy zdobytych podczas praktyki 
pedagogicznej.

EFEKTY KSZTAŁCENIAEFEKTY KSZTAŁCENIAEFEKTY KSZTAŁCENIAEFEKTY KSZTAŁCENIAEFEKTY KSZTAŁCENIAEFEKTY KSZTAŁCENIAEFEKTY KSZTAŁCENIA

EK W1 Wiedza z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego.EK W1 Wiedza z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego.EK W1 Wiedza z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego.EK W1 Wiedza z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego.EK W1 Wiedza z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego.EK W1 Wiedza z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego.EK W1 Wiedza z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego.

EK W2 Wiedza dotycząca metod i technik nauczania języka angielskiego. EK W2 Wiedza dotycząca metod i technik nauczania języka angielskiego. EK W2 Wiedza dotycząca metod i technik nauczania języka angielskiego. EK W2 Wiedza dotycząca metod i technik nauczania języka angielskiego. EK W2 Wiedza dotycząca metod i technik nauczania języka angielskiego. EK W2 Wiedza dotycząca metod i technik nauczania języka angielskiego. EK W2 Wiedza dotycząca metod i technik nauczania języka angielskiego. 
EK W3 Wiedza na temat roli komunikacji, interakcji i kolaboracji w klasie językowej.EK W3 Wiedza na temat roli komunikacji, interakcji i kolaboracji w klasie językowej.EK W3 Wiedza na temat roli komunikacji, interakcji i kolaboracji w klasie językowej.EK W3 Wiedza na temat roli komunikacji, interakcji i kolaboracji w klasie językowej.EK W3 Wiedza na temat roli komunikacji, interakcji i kolaboracji w klasie językowej.EK W3 Wiedza na temat roli komunikacji, interakcji i kolaboracji w klasie językowej.EK W3 Wiedza na temat roli komunikacji, interakcji i kolaboracji w klasie językowej.
EK W4 Wiedza z zakresu organizacji procesu kształcenia i zasad pracy uczniów na lekcji języka angielskiego.EK W4 Wiedza z zakresu organizacji procesu kształcenia i zasad pracy uczniów na lekcji języka angielskiego.EK W4 Wiedza z zakresu organizacji procesu kształcenia i zasad pracy uczniów na lekcji języka angielskiego.EK W4 Wiedza z zakresu organizacji procesu kształcenia i zasad pracy uczniów na lekcji języka angielskiego.EK W4 Wiedza z zakresu organizacji procesu kształcenia i zasad pracy uczniów na lekcji języka angielskiego.EK W4 Wiedza z zakresu organizacji procesu kształcenia i zasad pracy uczniów na lekcji języka angielskiego.EK W4 Wiedza z zakresu organizacji procesu kształcenia i zasad pracy uczniów na lekcji języka angielskiego.
EK W5 Wiedza dotycząca roli integrowania sprawności językowych w procesie dydaktycznym.EK W5 Wiedza dotycząca roli integrowania sprawności językowych w procesie dydaktycznym.EK W5 Wiedza dotycząca roli integrowania sprawności językowych w procesie dydaktycznym.EK W5 Wiedza dotycząca roli integrowania sprawności językowych w procesie dydaktycznym.EK W5 Wiedza dotycząca roli integrowania sprawności językowych w procesie dydaktycznym.EK W5 Wiedza dotycząca roli integrowania sprawności językowych w procesie dydaktycznym.EK W5 Wiedza dotycząca roli integrowania sprawności językowych w procesie dydaktycznym.
EK U1 Umiejętność planowania i wdrażania procesu dydaktycznego poprzez samodzielne przygotowanie i 
przeprowadzenie lekcji języka angielskiego.
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EK U2 Umiejętność dostosowywania działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości ucznia poprzez 
zastosowanie odpowiednich  technik nauczania poszczególnych elementów języka oraz rozwijających 
sprawności językowe zgodnie z profilem ucznia.
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sprawności językowe zgodnie z profilem ucznia.

EK U2 Umiejętność dostosowywania działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości ucznia poprzez 
zastosowanie odpowiednich  technik nauczania poszczególnych elementów języka oraz rozwijających 
sprawności językowe zgodnie z profilem ucznia.

EK U2 Umiejętność dostosowywania działań pedagogicznych do potrzeb i możliwości ucznia poprzez 
zastosowanie odpowiednich  technik nauczania poszczególnych elementów języka oraz rozwijających 
sprawności językowe zgodnie z profilem ucznia.
EK U3 Umiejętność  tworzenia warsztatu pracy nauczyciela poprzez dobór, tworzenie i wykorzystanie 
odpowiednich środków dydaktycznych.
EK U3 Umiejętność  tworzenia warsztatu pracy nauczyciela poprzez dobór, tworzenie i wykorzystanie 
odpowiednich środków dydaktycznych.
EK U3 Umiejętność  tworzenia warsztatu pracy nauczyciela poprzez dobór, tworzenie i wykorzystanie 
odpowiednich środków dydaktycznych.
EK U3 Umiejętność  tworzenia warsztatu pracy nauczyciela poprzez dobór, tworzenie i wykorzystanie 
odpowiednich środków dydaktycznych.
EK U3 Umiejętność  tworzenia warsztatu pracy nauczyciela poprzez dobór, tworzenie i wykorzystanie 
odpowiednich środków dydaktycznych.
EK U3 Umiejętność  tworzenia warsztatu pracy nauczyciela poprzez dobór, tworzenie i wykorzystanie 
odpowiednich środków dydaktycznych.
EK U3 Umiejętność  tworzenia warsztatu pracy nauczyciela poprzez dobór, tworzenie i wykorzystanie 
odpowiednich środków dydaktycznych.
EK U4 Umiejętność diagnozowania, kontroli i oceny wyników kształcenia (przygotowanie i przeprowadzanie 
sprawdzianów).  
EK U4 Umiejętność diagnozowania, kontroli i oceny wyników kształcenia (przygotowanie i przeprowadzanie 
sprawdzianów).  
EK U4 Umiejętność diagnozowania, kontroli i oceny wyników kształcenia (przygotowanie i przeprowadzanie 
sprawdzianów).  
EK U4 Umiejętność diagnozowania, kontroli i oceny wyników kształcenia (przygotowanie i przeprowadzanie 
sprawdzianów).  
EK U4 Umiejętność diagnozowania, kontroli i oceny wyników kształcenia (przygotowanie i przeprowadzanie 
sprawdzianów).  
EK U4 Umiejętność diagnozowania, kontroli i oceny wyników kształcenia (przygotowanie i przeprowadzanie 
sprawdzianów).  
EK U4 Umiejętność diagnozowania, kontroli i oceny wyników kształcenia (przygotowanie i przeprowadzanie 
sprawdzianów).  



EK U5 Umiejętność oceniania osiągnięć szkolnych uczniów oraz efektywności dydaktycznej nauczyciela.EK U5 Umiejętność oceniania osiągnięć szkolnych uczniów oraz efektywności dydaktycznej nauczyciela.EK U5 Umiejętność oceniania osiągnięć szkolnych uczniów oraz efektywności dydaktycznej nauczyciela.EK U5 Umiejętność oceniania osiągnięć szkolnych uczniów oraz efektywności dydaktycznej nauczyciela.EK U5 Umiejętność oceniania osiągnięć szkolnych uczniów oraz efektywności dydaktycznej nauczyciela.EK U5 Umiejętność oceniania osiągnięć szkolnych uczniów oraz efektywności dydaktycznej nauczyciela.EK U5 Umiejętność oceniania osiągnięć szkolnych uczniów oraz efektywności dydaktycznej nauczyciela.
EK K1 Umiejętność współpracy w grupie i koordynacji działań.EK K1 Umiejętność współpracy w grupie i koordynacji działań.EK K1 Umiejętność współpracy w grupie i koordynacji działań.EK K1 Umiejętność współpracy w grupie i koordynacji działań.EK K1 Umiejętność współpracy w grupie i koordynacji działań.EK K1 Umiejętność współpracy w grupie i koordynacji działań.EK K1 Umiejętność współpracy w grupie i koordynacji działań.
EK K2 Umiejętność (samo)kontroli i (samo)oceny działań.EK K2 Umiejętność (samo)kontroli i (samo)oceny działań.EK K2 Umiejętność (samo)kontroli i (samo)oceny działań.EK K2 Umiejętność (samo)kontroli i (samo)oceny działań.EK K2 Umiejętność (samo)kontroli i (samo)oceny działań.EK K2 Umiejętność (samo)kontroli i (samo)oceny działań.EK K2 Umiejętność (samo)kontroli i (samo)oceny działań.
EK K3 Umiejętność formułowania i egzekwowania poleceń.EK K3 Umiejętność formułowania i egzekwowania poleceń.EK K3 Umiejętność formułowania i egzekwowania poleceń.EK K3 Umiejętność formułowania i egzekwowania poleceń.EK K3 Umiejętność formułowania i egzekwowania poleceń.EK K3 Umiejętność formułowania i egzekwowania poleceń.EK K3 Umiejętność formułowania i egzekwowania poleceń.
EK K4 Umiejętność słuchania i trafnego odpowiadania na pytania.EK K4 Umiejętność słuchania i trafnego odpowiadania na pytania.EK K4 Umiejętność słuchania i trafnego odpowiadania na pytania.EK K4 Umiejętność słuchania i trafnego odpowiadania na pytania.EK K4 Umiejętność słuchania i trafnego odpowiadania na pytania.EK K4 Umiejętność słuchania i trafnego odpowiadania na pytania.EK K4 Umiejętność słuchania i trafnego odpowiadania na pytania.
EK K5 Stosowanie się do norm etyki zawodowej. EK K5 Stosowanie się do norm etyki zawodowej. EK K5 Stosowanie się do norm etyki zawodowej. EK K5 Stosowanie się do norm etyki zawodowej. EK K5 Stosowanie się do norm etyki zawodowej. EK K5 Stosowanie się do norm etyki zawodowej. EK K5 Stosowanie się do norm etyki zawodowej. 

TREŚCI PROGRAMOWETREŚCI PROGRAMOWETREŚCI PROGRAMOWETREŚCI PROGRAMOWETREŚCI PROGRAMOWETREŚCI PROGRAMOWETREŚCI PROGRAMOWE

Forma zajęć – Ćwiczenia Forma zajęć – Ćwiczenia Forma zajęć – Ćwiczenia Forma zajęć – Ćwiczenia Forma zajęć – Ćwiczenia Forma zajęć – Ćwiczenia Liczba 
godzin

1. Omówienie praktyki pedagogicznej.1. Omówienie praktyki pedagogicznej.1. Omówienie praktyki pedagogicznej.1. Omówienie praktyki pedagogicznej.1. Omówienie praktyki pedagogicznej.1. Omówienie praktyki pedagogicznej. 2

2. Wybór środków dydaktycznych: praca z podręcznikiem kursowym. Analiza i ocena ćwiczeń 
podręcznikowych i podręcznika.
2. Wybór środków dydaktycznych: praca z podręcznikiem kursowym. Analiza i ocena ćwiczeń 
podręcznikowych i podręcznika.
2. Wybór środków dydaktycznych: praca z podręcznikiem kursowym. Analiza i ocena ćwiczeń 
podręcznikowych i podręcznika.
2. Wybór środków dydaktycznych: praca z podręcznikiem kursowym. Analiza i ocena ćwiczeń 
podręcznikowych i podręcznika.
2. Wybór środków dydaktycznych: praca z podręcznikiem kursowym. Analiza i ocena ćwiczeń 
podręcznikowych i podręcznika.
2. Wybór środków dydaktycznych: praca z podręcznikiem kursowym. Analiza i ocena ćwiczeń 
podręcznikowych i podręcznika. 2

3. Planowanie lekcji w oparciu o materiał podręcznikowy. Cele lekcji, a cele jej poszczególnych 
etapów. Dobór metod i technik nauczania do realizacji celów lekcji.
3. Planowanie lekcji w oparciu o materiał podręcznikowy. Cele lekcji, a cele jej poszczególnych 
etapów. Dobór metod i technik nauczania do realizacji celów lekcji.
3. Planowanie lekcji w oparciu o materiał podręcznikowy. Cele lekcji, a cele jej poszczególnych 
etapów. Dobór metod i technik nauczania do realizacji celów lekcji.
3. Planowanie lekcji w oparciu o materiał podręcznikowy. Cele lekcji, a cele jej poszczególnych 
etapów. Dobór metod i technik nauczania do realizacji celów lekcji.
3. Planowanie lekcji w oparciu o materiał podręcznikowy. Cele lekcji, a cele jej poszczególnych 
etapów. Dobór metod i technik nauczania do realizacji celów lekcji.
3. Planowanie lekcji w oparciu o materiał podręcznikowy. Cele lekcji, a cele jej poszczególnych 
etapów. Dobór metod i technik nauczania do realizacji celów lekcji. 2

4. Planowanie lekcji w oparciu o materiał podręcznikowy. Realizacja planu lekcji. Plan 
alternatywny.
4. Planowanie lekcji w oparciu o materiał podręcznikowy. Realizacja planu lekcji. Plan 
alternatywny.
4. Planowanie lekcji w oparciu o materiał podręcznikowy. Realizacja planu lekcji. Plan 
alternatywny.
4. Planowanie lekcji w oparciu o materiał podręcznikowy. Realizacja planu lekcji. Plan 
alternatywny.
4. Planowanie lekcji w oparciu o materiał podręcznikowy. Realizacja planu lekcji. Plan 
alternatywny.
4. Planowanie lekcji w oparciu o materiał podręcznikowy. Realizacja planu lekcji. Plan 
alternatywny. 2

5. Dobór i tworzenie własnych materiałów uzupełniających. Atrakcyjność lekcji.5. Dobór i tworzenie własnych materiałów uzupełniających. Atrakcyjność lekcji.5. Dobór i tworzenie własnych materiałów uzupełniających. Atrakcyjność lekcji.5. Dobór i tworzenie własnych materiałów uzupełniających. Atrakcyjność lekcji.5. Dobór i tworzenie własnych materiałów uzupełniających. Atrakcyjność lekcji.5. Dobór i tworzenie własnych materiałów uzupełniających. Atrakcyjność lekcji. 2

6. Techniki zarządzania klasą językową.6. Techniki zarządzania klasą językową.6. Techniki zarządzania klasą językową.6. Techniki zarządzania klasą językową.6. Techniki zarządzania klasą językową.6. Techniki zarządzania klasą językową. 2

7. Ład i dyscyplina na lekcji języka obcego: werbalne techniki zarządzania.7. Ład i dyscyplina na lekcji języka obcego: werbalne techniki zarządzania.7. Ład i dyscyplina na lekcji języka obcego: werbalne techniki zarządzania.7. Ład i dyscyplina na lekcji języka obcego: werbalne techniki zarządzania.7. Ład i dyscyplina na lekcji języka obcego: werbalne techniki zarządzania.7. Ład i dyscyplina na lekcji języka obcego: werbalne techniki zarządzania. 2

8. Ład i dyscyplina na lekcji języka obcego: niewerbalne techniki zarządzania.8. Ład i dyscyplina na lekcji języka obcego: niewerbalne techniki zarządzania.8. Ład i dyscyplina na lekcji języka obcego: niewerbalne techniki zarządzania.8. Ład i dyscyplina na lekcji języka obcego: niewerbalne techniki zarządzania.8. Ład i dyscyplina na lekcji języka obcego: niewerbalne techniki zarządzania.8. Ład i dyscyplina na lekcji języka obcego: niewerbalne techniki zarządzania. 2

9. Rola motywacji ucznia w procesie nauczania języka obcego. Motywacja, a: postępowanie 
nauczyciela, dobór metod nauczania i technik prezentacji materiału, formy utrwalania i kontroli 
nad uczniem. 

9. Rola motywacji ucznia w procesie nauczania języka obcego. Motywacja, a: postępowanie 
nauczyciela, dobór metod nauczania i technik prezentacji materiału, formy utrwalania i kontroli 
nad uczniem. 

9. Rola motywacji ucznia w procesie nauczania języka obcego. Motywacja, a: postępowanie 
nauczyciela, dobór metod nauczania i technik prezentacji materiału, formy utrwalania i kontroli 
nad uczniem. 

9. Rola motywacji ucznia w procesie nauczania języka obcego. Motywacja, a: postępowanie 
nauczyciela, dobór metod nauczania i technik prezentacji materiału, formy utrwalania i kontroli 
nad uczniem. 

9. Rola motywacji ucznia w procesie nauczania języka obcego. Motywacja, a: postępowanie 
nauczyciela, dobór metod nauczania i technik prezentacji materiału, formy utrwalania i kontroli 
nad uczniem. 

9. Rola motywacji ucznia w procesie nauczania języka obcego. Motywacja, a: postępowanie 
nauczyciela, dobór metod nauczania i technik prezentacji materiału, formy utrwalania i kontroli 
nad uczniem. 

2

10. Wewnętrzna ocena  wyników procesu dydaktycznego: testy językowe i ich rodzaje.10. Wewnętrzna ocena  wyników procesu dydaktycznego: testy językowe i ich rodzaje.10. Wewnętrzna ocena  wyników procesu dydaktycznego: testy językowe i ich rodzaje.10. Wewnętrzna ocena  wyników procesu dydaktycznego: testy językowe i ich rodzaje.10. Wewnętrzna ocena  wyników procesu dydaktycznego: testy językowe i ich rodzaje.10. Wewnętrzna ocena  wyników procesu dydaktycznego: testy językowe i ich rodzaje. 2
11. Kryteria poprawności testu językowego Sprawdzanie i ocena wyników testu.11. Kryteria poprawności testu językowego Sprawdzanie i ocena wyników testu.11. Kryteria poprawności testu językowego Sprawdzanie i ocena wyników testu.11. Kryteria poprawności testu językowego Sprawdzanie i ocena wyników testu.11. Kryteria poprawności testu językowego Sprawdzanie i ocena wyników testu.11. Kryteria poprawności testu językowego Sprawdzanie i ocena wyników testu. 2
12. Przygotowanie testu językowego.12. Przygotowanie testu językowego.12. Przygotowanie testu językowego.12. Przygotowanie testu językowego.12. Przygotowanie testu językowego.12. Przygotowanie testu językowego. 4
13. Język jako narzędzie pracy nauczyciela. Porozumiewanie się w celach dydaktycznych – sztuka 
prezentacji o organizacji pracy, sztuka zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności 
komunikacyjnej uczniów.  

13. Język jako narzędzie pracy nauczyciela. Porozumiewanie się w celach dydaktycznych – sztuka 
prezentacji o organizacji pracy, sztuka zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności 
komunikacyjnej uczniów.  

13. Język jako narzędzie pracy nauczyciela. Porozumiewanie się w celach dydaktycznych – sztuka 
prezentacji o organizacji pracy, sztuka zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności 
komunikacyjnej uczniów.  

13. Język jako narzędzie pracy nauczyciela. Porozumiewanie się w celach dydaktycznych – sztuka 
prezentacji o organizacji pracy, sztuka zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności 
komunikacyjnej uczniów.  

13. Język jako narzędzie pracy nauczyciela. Porozumiewanie się w celach dydaktycznych – sztuka 
prezentacji o organizacji pracy, sztuka zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności 
komunikacyjnej uczniów.  

13. Język jako narzędzie pracy nauczyciela. Porozumiewanie się w celach dydaktycznych – sztuka 
prezentacji o organizacji pracy, sztuka zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności 
komunikacyjnej uczniów.  

2

14.  Analiza transkryptów lekcji. Język nauczyciela, a komunikacja w klasie językowej. Język 
instrukcji. Poprawa błędów językowych. Motywacja w klasie językowej.
14.  Analiza transkryptów lekcji. Język nauczyciela, a komunikacja w klasie językowej. Język 
instrukcji. Poprawa błędów językowych. Motywacja w klasie językowej.
14.  Analiza transkryptów lekcji. Język nauczyciela, a komunikacja w klasie językowej. Język 
instrukcji. Poprawa błędów językowych. Motywacja w klasie językowej.
14.  Analiza transkryptów lekcji. Język nauczyciela, a komunikacja w klasie językowej. Język 
instrukcji. Poprawa błędów językowych. Motywacja w klasie językowej.
14.  Analiza transkryptów lekcji. Język nauczyciela, a komunikacja w klasie językowej. Język 
instrukcji. Poprawa błędów językowych. Motywacja w klasie językowej.
14.  Analiza transkryptów lekcji. Język nauczyciela, a komunikacja w klasie językowej. Język 
instrukcji. Poprawa błędów językowych. Motywacja w klasie językowej. 2
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NARZĘDZIA DYDAKTYCZNENARZĘDZIA DYDAKTYCZNENARZĘDZIA DYDAKTYCZNENARZĘDZIA DYDAKTYCZNENARZĘDZIA DYDAKTYCZNENARZĘDZIA DYDAKTYCZNENARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
1. Podręczniki do nauki języki angielskiego.1. Podręczniki do nauki języki angielskiego.1. Podręczniki do nauki języki angielskiego.1. Podręczniki do nauki języki angielskiego.1. Podręczniki do nauki języki angielskiego.1. Podręczniki do nauki języki angielskiego.1. Podręczniki do nauki języki angielskiego.
2. Autorskie materiały dydaktyczne.2. Autorskie materiały dydaktyczne.2. Autorskie materiały dydaktyczne.2. Autorskie materiały dydaktyczne.2. Autorskie materiały dydaktyczne.2. Autorskie materiały dydaktyczne.2. Autorskie materiały dydaktyczne.
3. Oficjalne dokumenty dotyczące kontroli i oceny wyników kształcenia: przykładowe zadania maturalne, 
podręcznikowe testy diagnostyczne.
3. Oficjalne dokumenty dotyczące kontroli i oceny wyników kształcenia: przykładowe zadania maturalne, 
podręcznikowe testy diagnostyczne.
3. Oficjalne dokumenty dotyczące kontroli i oceny wyników kształcenia: przykładowe zadania maturalne, 
podręcznikowe testy diagnostyczne.
3. Oficjalne dokumenty dotyczące kontroli i oceny wyników kształcenia: przykładowe zadania maturalne, 
podręcznikowe testy diagnostyczne.
3. Oficjalne dokumenty dotyczące kontroli i oceny wyników kształcenia: przykładowe zadania maturalne, 
podręcznikowe testy diagnostyczne.
3. Oficjalne dokumenty dotyczące kontroli i oceny wyników kształcenia: przykładowe zadania maturalne, 
podręcznikowe testy diagnostyczne.
3. Oficjalne dokumenty dotyczące kontroli i oceny wyników kształcenia: przykładowe zadania maturalne, 
podręcznikowe testy diagnostyczne.
4. Transkrypty lekcji języka angielskiego.4. Transkrypty lekcji języka angielskiego.4. Transkrypty lekcji języka angielskiego.4. Transkrypty lekcji języka angielskiego.4. Transkrypty lekcji języka angielskiego.4. Transkrypty lekcji języka angielskiego.4. Transkrypty lekcji języka angielskiego.

SPOSOBY OCENY SPOSOBY OCENY SPOSOBY OCENY SPOSOBY OCENY SPOSOBY OCENY SPOSOBY OCENY SPOSOBY OCENY 

P1 Przeprowadzenie lekcji pokazowej.P1 Przeprowadzenie lekcji pokazowej.P1 Przeprowadzenie lekcji pokazowej.P1 Przeprowadzenie lekcji pokazowej.P1 Przeprowadzenie lekcji pokazowej.P1 Przeprowadzenie lekcji pokazowej.P1 Przeprowadzenie lekcji pokazowej.
P2 Stworzenie teczki nauczycielskiej ilustrującej przebieg i treść praktyki pedagogicznej Teczka zawiera 
następujące dokumenty: 6 konspektów lekcji konsekutywnych, 6 dowolnych konspektów lekcji, w tym 
konspekty lekcji szczególnie udanej i nieudanej z uzasadnieniem pisemnym, ewaluacja podręcznika kursowego, 
zaprojektowany przez studenta test językowy wraz z wynikami i ich omówieniem, raport z przebiegu praktyki 
nauczycielskiej, autorskie materiały dydaktyczne.

P2 Stworzenie teczki nauczycielskiej ilustrującej przebieg i treść praktyki pedagogicznej Teczka zawiera 
następujące dokumenty: 6 konspektów lekcji konsekutywnych, 6 dowolnych konspektów lekcji, w tym 
konspekty lekcji szczególnie udanej i nieudanej z uzasadnieniem pisemnym, ewaluacja podręcznika kursowego, 
zaprojektowany przez studenta test językowy wraz z wynikami i ich omówieniem, raport z przebiegu praktyki 
nauczycielskiej, autorskie materiały dydaktyczne.
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konspekty lekcji szczególnie udanej i nieudanej z uzasadnieniem pisemnym, ewaluacja podręcznika kursowego, 
zaprojektowany przez studenta test językowy wraz z wynikami i ich omówieniem, raport z przebiegu praktyki 
nauczycielskiej, autorskie materiały dydaktyczne.

P2 Stworzenie teczki nauczycielskiej ilustrującej przebieg i treść praktyki pedagogicznej Teczka zawiera 
następujące dokumenty: 6 konspektów lekcji konsekutywnych, 6 dowolnych konspektów lekcji, w tym 
konspekty lekcji szczególnie udanej i nieudanej z uzasadnieniem pisemnym, ewaluacja podręcznika kursowego, 
zaprojektowany przez studenta test językowy wraz z wynikami i ich omówieniem, raport z przebiegu praktyki 
nauczycielskiej, autorskie materiały dydaktyczne.

P2 Stworzenie teczki nauczycielskiej ilustrującej przebieg i treść praktyki pedagogicznej Teczka zawiera 
następujące dokumenty: 6 konspektów lekcji konsekutywnych, 6 dowolnych konspektów lekcji, w tym 
konspekty lekcji szczególnie udanej i nieudanej z uzasadnieniem pisemnym, ewaluacja podręcznika kursowego, 
zaprojektowany przez studenta test językowy wraz z wynikami i ich omówieniem, raport z przebiegu praktyki 
nauczycielskiej, autorskie materiały dydaktyczne.

P2 Stworzenie teczki nauczycielskiej ilustrującej przebieg i treść praktyki pedagogicznej Teczka zawiera 
następujące dokumenty: 6 konspektów lekcji konsekutywnych, 6 dowolnych konspektów lekcji, w tym 
konspekty lekcji szczególnie udanej i nieudanej z uzasadnieniem pisemnym, ewaluacja podręcznika kursowego, 
zaprojektowany przez studenta test językowy wraz z wynikami i ich omówieniem, raport z przebiegu praktyki 
nauczycielskiej, autorskie materiały dydaktyczne.
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P4 Stworzenie autorskiego testu diagnostycznego w oparciu o materiał podręcznikowy.P4 Stworzenie autorskiego testu diagnostycznego w oparciu o materiał podręcznikowy.P4 Stworzenie autorskiego testu diagnostycznego w oparciu o materiał podręcznikowy.P4 Stworzenie autorskiego testu diagnostycznego w oparciu o materiał podręcznikowy.P4 Stworzenie autorskiego testu diagnostycznego w oparciu o materiał podręcznikowy.P4 Stworzenie autorskiego testu diagnostycznego w oparciu o materiał podręcznikowy.P4 Stworzenie autorskiego testu diagnostycznego w oparciu o materiał podręcznikowy.
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II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY II. FORMY OCENY – SZCZEGÓŁY 
Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4Na ocenę 4 Na ocenę 5Na ocenę 5

Efekt kształcenia W

Student nie posiada 
podstawowej wiedzy 
nn temat procesu 
dydaktycznego.

Student posiada 
ogólną wiedzę w 
zakresie elementów 
składowych i 
przebiegu procesu 
dydaktycznego, zna 
podstawową 
terminologię 
dydaktyczną. 

Student ma 
uporządkowaną 
wiedzę w zakresie 
dydaktyki zna 
terminologię 
dydaktyczną, techniki 
nauczania 
poszczególnych 
sprawności i 
elementów języka.  

Student ma 
uporządkowaną 
wiedzę w zakresie 
dydaktyki zna 
terminologię 
dydaktyczną, techniki 
nauczania 
poszczególnych 
sprawności i 
elementów języka.  

Student spełnia 
wymagania na ocenę 
4 oraz posiada wiedzę 
na temat planowania 
własnej ścieżki 
rozwoju oraz norm 
etycznych.   

Student spełnia 
wymagania na ocenę 
4 oraz posiada wiedzę 
na temat planowania 
własnej ścieżki 
rozwoju oraz norm 
etycznych.   
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Efekt kształcenia U

Student nie potrafi 
dobrać środków 
dydaktycznych do 
realizacji założonych 
celów. Student nie 
potrafi  tworzyć 
własnych narzędzi 
pracy, ani posługiwać 
się nimi. Student nie 
jest samodzielny w 
pracy dydaktycznej.

Student potrafi  
poprawnie opisać 
kontekst pracy 
nauczyciela języka 
angielskiego, ale brak 
mu umiejętności 
praktycznego 
działania.

Student nie tylko 
poprawnie potrafi 
opisać warunki 
własnego działania, 
ale również dobrać do 
nich właściwe 
narzędzia i metody 
działania.

Student nie tylko 
poprawnie potrafi 
opisać warunki 
własnego działania, 
ale również dobrać do 
nich właściwe 
narzędzia i metody 
działania.

Student potrafi 
poprawnie opisać 
warunki własnego 
działania i dobrać do 
nich właściwe 
rozwiązania, ale także 
w sposób trafny i 
kreatywny potrafi 
wytworzyć własne 
narzędzia pracy 
zgodnie z profilem 
ucznia i celami 
dydaktycznymi.

Student potrafi 
poprawnie opisać 
warunki własnego 
działania i dobrać do 
nich właściwe 
rozwiązania, ale także 
w sposób trafny i 
kreatywny potrafi 
wytworzyć własne 
narzędzia pracy 
zgodnie z profilem 
ucznia i celami 
dydaktycznymi.

Efekt kształcenia K

Student nie wykazuje 
zaangażowania w 
zajęcia, nie 
wywiązuje się ze 
stawianych sobie 
celów i zadań.

Student uczestniczy 
regularnie w 
zajęciach, w 
praktykach, 
terminowo oddaje 
prace zaliczeniowe, 
ale jego postawa jest 
bierna, pozbawiona 
kreatywności i 
zaangażowania.

Student aktywnie 
uczestniczy w 
zajęciach i 
praktykach, 
terminowo oddaje 
prace zaliczeniowe, 
bierze czynny udział 
w przygotowaniu się 
do zajęć.

Student aktywnie 
uczestniczy w 
zajęciach i 
praktykach, 
terminowo oddaje 
prace zaliczeniowe, 
bierze czynny udział 
w przygotowaniu się 
do zajęć.

Student spełnia 
wymagania określone 
dla oceny 4 oraz z 
własnej inicjatywy 
angażuje się w 
działania podnoszące 
jego kompetencje 
jako przyszłego 
nauczyciela języka 
angielskiego.

Student spełnia 
wymagania określone 
dla oceny 4 oraz z 
własnej inicjatywy 
angażuje się w 
działania podnoszące 
jego kompetencje 
jako przyszłego 
nauczyciela języka 
angielskiego.
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