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CEL PRZEDMIOTUCEL PRZEDMIOTUCEL PRZEDMIOTUCEL PRZEDMIOTUCEL PRZEDMIOTUCEL PRZEDMIOTUCEL PRZEDMIOTU

C1 Przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu nauczyciela angielskiego w przedszkolu i w szkole 
podstawowej. 
C1 Przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu nauczyciela angielskiego w przedszkolu i w szkole 
podstawowej. 
C1 Przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu nauczyciela angielskiego w przedszkolu i w szkole 
podstawowej. 
C1 Przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu nauczyciela angielskiego w przedszkolu i w szkole 
podstawowej. 
C1 Przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu nauczyciela angielskiego w przedszkolu i w szkole 
podstawowej. 
C1 Przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu nauczyciela angielskiego w przedszkolu i w szkole 
podstawowej. 
C1 Przygotowanie merytoryczne do wykonywania zawodu nauczyciela angielskiego w przedszkolu i w szkole 
podstawowej. 

C2 Opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego w 
zakresie przedszkola i szkoły podstawowej.
C2 Opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego w 
zakresie przedszkola i szkoły podstawowej.
C2 Opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego w 
zakresie przedszkola i szkoły podstawowej.
C2 Opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego w 
zakresie przedszkola i szkoły podstawowej.
C2 Opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego w 
zakresie przedszkola i szkoły podstawowej.
C2 Opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego w 
zakresie przedszkola i szkoły podstawowej.
C2 Opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego w 
zakresie przedszkola i szkoły podstawowej.
C3 Zdobycie podstawowowej wiedzy na temat współczesnych koncepcji kształtowania zachowań człowieka i 
teorii uczenia się oraz modeli języka.
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C3 Zdobycie podstawowowej wiedzy na temat współczesnych koncepcji kształtowania zachowań człowieka i 
teorii uczenia się oraz modeli języka.

C4 Gruntowne zapoznanie się z sylwetką rozwojową dziecka w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i we 
wczesnym i późnym wieku szkolnym (edukacja przedszkolna, I i II etap edukacyjny).
C4 Gruntowne zapoznanie się z sylwetką rozwojową dziecka w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i we 
wczesnym i późnym wieku szkolnym (edukacja przedszkolna, I i II etap edukacyjny).
C4 Gruntowne zapoznanie się z sylwetką rozwojową dziecka w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i we 
wczesnym i późnym wieku szkolnym (edukacja przedszkolna, I i II etap edukacyjny).
C4 Gruntowne zapoznanie się z sylwetką rozwojową dziecka w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i we 
wczesnym i późnym wieku szkolnym (edukacja przedszkolna, I i II etap edukacyjny).
C4 Gruntowne zapoznanie się z sylwetką rozwojową dziecka w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i we 
wczesnym i późnym wieku szkolnym (edukacja przedszkolna, I i II etap edukacyjny).
C4 Gruntowne zapoznanie się z sylwetką rozwojową dziecka w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i we 
wczesnym i późnym wieku szkolnym (edukacja przedszkolna, I i II etap edukacyjny).
C4 Gruntowne zapoznanie się z sylwetką rozwojową dziecka w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym i we 
wczesnym i późnym wieku szkolnym (edukacja przedszkolna, I i II etap edukacyjny).

C5 Opanowanie podstawowej wiedzy na temat rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka.C5 Opanowanie podstawowej wiedzy na temat rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka.C5 Opanowanie podstawowej wiedzy na temat rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka.C5 Opanowanie podstawowej wiedzy na temat rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka.C5 Opanowanie podstawowej wiedzy na temat rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka.C5 Opanowanie podstawowej wiedzy na temat rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka.C5 Opanowanie podstawowej wiedzy na temat rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka.

C6 Zdobycie wiedzy dotyczącej rozwoju procesów poznawczych (myślenie, mowa, spostrzeganie, uwaga, 
pamięć), rozwoju społeczno-emocjonalnego i moralnego w wieku przedszkolnym oraz we wczesnym i późnym 
wieku szkolnym.

C6 Zdobycie wiedzy dotyczącej rozwoju procesów poznawczych (myślenie, mowa, spostrzeganie, uwaga, 
pamięć), rozwoju społeczno-emocjonalnego i moralnego w wieku przedszkolnym oraz we wczesnym i późnym 
wieku szkolnym.

C6 Zdobycie wiedzy dotyczącej rozwoju procesów poznawczych (myślenie, mowa, spostrzeganie, uwaga, 
pamięć), rozwoju społeczno-emocjonalnego i moralnego w wieku przedszkolnym oraz we wczesnym i późnym 
wieku szkolnym.
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pamięć), rozwoju społeczno-emocjonalnego i moralnego w wieku przedszkolnym oraz we wczesnym i późnym 
wieku szkolnym.
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pamięć), rozwoju społeczno-emocjonalnego i moralnego w wieku przedszkolnym oraz we wczesnym i późnym 
wieku szkolnym.
C7 Zdobycie wiedzy na temat psychofizycznych różnic rozwojowych występujących u dzieci na różnych 
etapach edukacji obejmującej przedszkole i szkołę podstawową.
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C7 Zdobycie wiedzy na temat psychofizycznych różnic rozwojowych występujących u dzieci na różnych 
etapach edukacji obejmującej przedszkole i szkołę podstawową.
C7 Zdobycie wiedzy na temat psychofizycznych różnic rozwojowych występujących u dzieci na różnych 
etapach edukacji obejmującej przedszkole i szkołę podstawową.
C8 Rozwinięcie głębokiej świadomości dotyczącej różnic indywidualnych występujących pośród dzieci w 
zakresie inteligencji, temperamentu i stylu poznawczego.  
C8 Rozwinięcie głębokiej świadomości dotyczącej różnic indywidualnych występujących pośród dzieci w 
zakresie inteligencji, temperamentu i stylu poznawczego.  
C8 Rozwinięcie głębokiej świadomości dotyczącej różnic indywidualnych występujących pośród dzieci w 
zakresie inteligencji, temperamentu i stylu poznawczego.  
C8 Rozwinięcie głębokiej świadomości dotyczącej różnic indywidualnych występujących pośród dzieci w 
zakresie inteligencji, temperamentu i stylu poznawczego.  
C8 Rozwinięcie głębokiej świadomości dotyczącej różnic indywidualnych występujących pośród dzieci w 
zakresie inteligencji, temperamentu i stylu poznawczego.  
C8 Rozwinięcie głębokiej świadomości dotyczącej różnic indywidualnych występujących pośród dzieci w 
zakresie inteligencji, temperamentu i stylu poznawczego.  
C8 Rozwinięcie głębokiej świadomości dotyczącej różnic indywidualnych występujących pośród dzieci w 
zakresie inteligencji, temperamentu i stylu poznawczego.  

C9 Zaznajomienie się z rolą osób dorosłych w aktywności zabawowej dziecka.C9 Zaznajomienie się z rolą osób dorosłych w aktywności zabawowej dziecka.C9 Zaznajomienie się z rolą osób dorosłych w aktywności zabawowej dziecka.C9 Zaznajomienie się z rolą osób dorosłych w aktywności zabawowej dziecka.C9 Zaznajomienie się z rolą osób dorosłych w aktywności zabawowej dziecka.C9 Zaznajomienie się z rolą osób dorosłych w aktywności zabawowej dziecka.C9 Zaznajomienie się z rolą osób dorosłych w aktywności zabawowej dziecka.

C10 Poznanie i przyswojenie technik aktywowania dzieci w klasie językowej.C10 Poznanie i przyswojenie technik aktywowania dzieci w klasie językowej.C10 Poznanie i przyswojenie technik aktywowania dzieci w klasie językowej.C10 Poznanie i przyswojenie technik aktywowania dzieci w klasie językowej.C10 Poznanie i przyswojenie technik aktywowania dzieci w klasie językowej.C10 Poznanie i przyswojenie technik aktywowania dzieci w klasie językowej.C10 Poznanie i przyswojenie technik aktywowania dzieci w klasie językowej.

C11 Opanowanie typów zabaw oraz rozwinięcie umiejętności doboru typu zabawy do wieku i potrzeb dziecka.C11 Opanowanie typów zabaw oraz rozwinięcie umiejętności doboru typu zabawy do wieku i potrzeb dziecka.C11 Opanowanie typów zabaw oraz rozwinięcie umiejętności doboru typu zabawy do wieku i potrzeb dziecka.C11 Opanowanie typów zabaw oraz rozwinięcie umiejętności doboru typu zabawy do wieku i potrzeb dziecka.C11 Opanowanie typów zabaw oraz rozwinięcie umiejętności doboru typu zabawy do wieku i potrzeb dziecka.C11 Opanowanie typów zabaw oraz rozwinięcie umiejętności doboru typu zabawy do wieku i potrzeb dziecka.C11 Opanowanie typów zabaw oraz rozwinięcie umiejętności doboru typu zabawy do wieku i potrzeb dziecka.
C12 Rozwinięcie i utrwalenie umiejętności motywowania dzieci do nauki zgodnie z ich profilem poznawczym, 
emocjonalnym i społecznym. 
C12 Rozwinięcie i utrwalenie umiejętności motywowania dzieci do nauki zgodnie z ich profilem poznawczym, 
emocjonalnym i społecznym. 
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C13 Nabycie umiejętności skutecznego porozumiewania się z dzieckiem w procesie dydaktycznym poprzez 
dobór języka nauczyciela zgodnie z wiekiem dziecka.
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C13 Nabycie umiejętności skutecznego porozumiewania się z dzieckiem w procesie dydaktycznym poprzez 
dobór języka nauczyciela zgodnie z wiekiem dziecka.
C13 Nabycie umiejętności skutecznego porozumiewania się z dzieckiem w procesie dydaktycznym poprzez 
dobór języka nauczyciela zgodnie z wiekiem dziecka.
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1. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+/C1.1. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+/C1.1. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+/C1.1. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+/C1.1. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+/C1.1. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+/C1.1. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2+/C1.
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EK W1 Wiedza z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej.EK W1 Wiedza z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej.EK W1 Wiedza z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej.EK W1 Wiedza z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej.EK W1 Wiedza z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej.EK W1 Wiedza z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej.EK W1 Wiedza z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej.
EK W2 Wiedza dotycząca sylwetki rozwojowej dziecka w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym, wczesnym  i 
późnym wieku szkolnym.
EK W2 Wiedza dotycząca sylwetki rozwojowej dziecka w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym, wczesnym  i 
późnym wieku szkolnym.
EK W2 Wiedza dotycząca sylwetki rozwojowej dziecka w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym, wczesnym  i 
późnym wieku szkolnym.
EK W2 Wiedza dotycząca sylwetki rozwojowej dziecka w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym, wczesnym  i 
późnym wieku szkolnym.
EK W2 Wiedza dotycząca sylwetki rozwojowej dziecka w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym, wczesnym  i 
późnym wieku szkolnym.
EK W2 Wiedza dotycząca sylwetki rozwojowej dziecka w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym, wczesnym  i 
późnym wieku szkolnym.
EK W2 Wiedza dotycząca sylwetki rozwojowej dziecka w wieku poniemowlęcym, przedszkolnym, wczesnym  i 
późnym wieku szkolnym.

EK W3 Wiedza z zakresu ogólnego rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka obejmująca aspekty poznawcze, 
emocjonalne, społeczne i motorykę dziecka.
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EK W3 Wiedza z zakresu ogólnego rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka obejmująca aspekty poznawcze, 
emocjonalne, społeczne i motorykę dziecka.
EK W4 Wiedza na temat współczesnych koncepcji kształtowania zachowań człowieka i teorii uczenia się oraz 
modeli języka.
EK W4 Wiedza na temat współczesnych koncepcji kształtowania zachowań człowieka i teorii uczenia się oraz 
modeli języka.
EK W4 Wiedza na temat współczesnych koncepcji kształtowania zachowań człowieka i teorii uczenia się oraz 
modeli języka.
EK W4 Wiedza na temat współczesnych koncepcji kształtowania zachowań człowieka i teorii uczenia się oraz 
modeli języka.
EK W4 Wiedza na temat współczesnych koncepcji kształtowania zachowań człowieka i teorii uczenia się oraz 
modeli języka.
EK W4 Wiedza na temat współczesnych koncepcji kształtowania zachowań człowieka i teorii uczenia się oraz 
modeli języka.
EK W4 Wiedza na temat współczesnych koncepcji kształtowania zachowań człowieka i teorii uczenia się oraz 
modeli języka.
EK W5 Wiedza dotycząca różnic indywidualnych dzieci w zakresie inteligencji, temperamentu i stylu 
poznawczego.  
EK W5 Wiedza dotycząca różnic indywidualnych dzieci w zakresie inteligencji, temperamentu i stylu 
poznawczego.  
EK W5 Wiedza dotycząca różnic indywidualnych dzieci w zakresie inteligencji, temperamentu i stylu 
poznawczego.  
EK W5 Wiedza dotycząca różnic indywidualnych dzieci w zakresie inteligencji, temperamentu i stylu 
poznawczego.  
EK W5 Wiedza dotycząca różnic indywidualnych dzieci w zakresie inteligencji, temperamentu i stylu 
poznawczego.  
EK W5 Wiedza dotycząca różnic indywidualnych dzieci w zakresie inteligencji, temperamentu i stylu 
poznawczego.  
EK W5 Wiedza dotycząca różnic indywidualnych dzieci w zakresie inteligencji, temperamentu i stylu 
poznawczego.  
EK U1 Umiejętność dostosowania formy aktywności dziecka do etapu rozwoju na jakim się znajduje.EK U1 Umiejętność dostosowania formy aktywności dziecka do etapu rozwoju na jakim się znajduje.EK U1 Umiejętność dostosowania formy aktywności dziecka do etapu rozwoju na jakim się znajduje.EK U1 Umiejętność dostosowania formy aktywności dziecka do etapu rozwoju na jakim się znajduje.EK U1 Umiejętność dostosowania formy aktywności dziecka do etapu rozwoju na jakim się znajduje.EK U1 Umiejętność dostosowania formy aktywności dziecka do etapu rozwoju na jakim się znajduje.EK U1 Umiejętność dostosowania formy aktywności dziecka do etapu rozwoju na jakim się znajduje.
EK U2 Umiejętność dostrzeżenia i uwzględnienia indywidualnych potrzeb dziecka związanych z jego 
inteligencją, temperamentem i stylem poznawczym.  
EK U2 Umiejętność dostrzeżenia i uwzględnienia indywidualnych potrzeb dziecka związanych z jego 
inteligencją, temperamentem i stylem poznawczym.  
EK U2 Umiejętność dostrzeżenia i uwzględnienia indywidualnych potrzeb dziecka związanych z jego 
inteligencją, temperamentem i stylem poznawczym.  
EK U2 Umiejętność dostrzeżenia i uwzględnienia indywidualnych potrzeb dziecka związanych z jego 
inteligencją, temperamentem i stylem poznawczym.  
EK U2 Umiejętność dostrzeżenia i uwzględnienia indywidualnych potrzeb dziecka związanych z jego 
inteligencją, temperamentem i stylem poznawczym.  
EK U2 Umiejętność dostrzeżenia i uwzględnienia indywidualnych potrzeb dziecka związanych z jego 
inteligencją, temperamentem i stylem poznawczym.  
EK U2 Umiejętność dostrzeżenia i uwzględnienia indywidualnych potrzeb dziecka związanych z jego 
inteligencją, temperamentem i stylem poznawczym.  
EK U3 Umiejętność skutecznego porozumiewania się z dzieckiem w procesie dydaktycznym poprzez dobór 
języka nauczyciela zgodnie z wiekiem dziecka.
EK U3 Umiejętność skutecznego porozumiewania się z dzieckiem w procesie dydaktycznym poprzez dobór 
języka nauczyciela zgodnie z wiekiem dziecka.
EK U3 Umiejętność skutecznego porozumiewania się z dzieckiem w procesie dydaktycznym poprzez dobór 
języka nauczyciela zgodnie z wiekiem dziecka.
EK U3 Umiejętność skutecznego porozumiewania się z dzieckiem w procesie dydaktycznym poprzez dobór 
języka nauczyciela zgodnie z wiekiem dziecka.
EK U3 Umiejętność skutecznego porozumiewania się z dzieckiem w procesie dydaktycznym poprzez dobór 
języka nauczyciela zgodnie z wiekiem dziecka.
EK U3 Umiejętność skutecznego porozumiewania się z dzieckiem w procesie dydaktycznym poprzez dobór 
języka nauczyciela zgodnie z wiekiem dziecka.
EK U3 Umiejętność skutecznego porozumiewania się z dzieckiem w procesie dydaktycznym poprzez dobór 
języka nauczyciela zgodnie z wiekiem dziecka.



EK U4 Umiejętność kierowania klasą językową oraz utrzymania ładu i dyscypliny podczas lekcji języka obcego 
w przedszkolu i szkole podstawowej. 
EK U4 Umiejętność kierowania klasą językową oraz utrzymania ładu i dyscypliny podczas lekcji języka obcego 
w przedszkolu i szkole podstawowej. 
EK U4 Umiejętność kierowania klasą językową oraz utrzymania ładu i dyscypliny podczas lekcji języka obcego 
w przedszkolu i szkole podstawowej. 
EK U4 Umiejętność kierowania klasą językową oraz utrzymania ładu i dyscypliny podczas lekcji języka obcego 
w przedszkolu i szkole podstawowej. 
EK U4 Umiejętność kierowania klasą językową oraz utrzymania ładu i dyscypliny podczas lekcji języka obcego 
w przedszkolu i szkole podstawowej. 
EK U4 Umiejętność kierowania klasą językową oraz utrzymania ładu i dyscypliny podczas lekcji języka obcego 
w przedszkolu i szkole podstawowej. 
EK U4 Umiejętność kierowania klasą językową oraz utrzymania ładu i dyscypliny podczas lekcji języka obcego 
w przedszkolu i szkole podstawowej. 
EK U5 Umiejętność motywowania dzieci do nauki zgodnie z ich profilem poznawczym, emocjonalnym i 
społecznym.
EK U5 Umiejętność motywowania dzieci do nauki zgodnie z ich profilem poznawczym, emocjonalnym i 
społecznym.
EK U5 Umiejętność motywowania dzieci do nauki zgodnie z ich profilem poznawczym, emocjonalnym i 
społecznym.
EK U5 Umiejętność motywowania dzieci do nauki zgodnie z ich profilem poznawczym, emocjonalnym i 
społecznym.
EK U5 Umiejętność motywowania dzieci do nauki zgodnie z ich profilem poznawczym, emocjonalnym i 
społecznym.
EK U5 Umiejętność motywowania dzieci do nauki zgodnie z ich profilem poznawczym, emocjonalnym i 
społecznym.
EK U5 Umiejętność motywowania dzieci do nauki zgodnie z ich profilem poznawczym, emocjonalnym i 
społecznym.
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 – konwersatoriumForma zajęć – konwersatoriumForma zajęć – konwersatoriumForma zajęć – konwersatoriumForma zajęć – konwersatoriumForma zajęć – konwersatorium

I semestrI semestrI semestrI semestrI semestrI semestr Liczba 
godzin

1. Wprowadzenie do teorii uczenia się i kształtowania zachowań człowieka: behawioryzm.1. Wprowadzenie do teorii uczenia się i kształtowania zachowań człowieka: behawioryzm.1. Wprowadzenie do teorii uczenia się i kształtowania zachowań człowieka: behawioryzm.1. Wprowadzenie do teorii uczenia się i kształtowania zachowań człowieka: behawioryzm.1. Wprowadzenie do teorii uczenia się i kształtowania zachowań człowieka: behawioryzm.1. Wprowadzenie do teorii uczenia się i kształtowania zachowań człowieka: behawioryzm. 1

2. Wprowadzenie do teorii uczenia się i kształtowania zachowań człowieka: kognitywizm.2. Wprowadzenie do teorii uczenia się i kształtowania zachowań człowieka: kognitywizm.2. Wprowadzenie do teorii uczenia się i kształtowania zachowań człowieka: kognitywizm.2. Wprowadzenie do teorii uczenia się i kształtowania zachowań człowieka: kognitywizm.2. Wprowadzenie do teorii uczenia się i kształtowania zachowań człowieka: kognitywizm.2. Wprowadzenie do teorii uczenia się i kształtowania zachowań człowieka: kognitywizm. 1

3. Mentalistyczna (natywistyczna) teoria języka w ujęciu Noama Chomskiego.3. Mentalistyczna (natywistyczna) teoria języka w ujęciu Noama Chomskiego.3. Mentalistyczna (natywistyczna) teoria języka w ujęciu Noama Chomskiego.3. Mentalistyczna (natywistyczna) teoria języka w ujęciu Noama Chomskiego.3. Mentalistyczna (natywistyczna) teoria języka w ujęciu Noama Chomskiego.3. Mentalistyczna (natywistyczna) teoria języka w ujęciu Noama Chomskiego. 1

4.  Wpływ współczesnych teorii uczenia się i teorii języka na dydaktykę nauczania języka obcego.4.  Wpływ współczesnych teorii uczenia się i teorii języka na dydaktykę nauczania języka obcego.4.  Wpływ współczesnych teorii uczenia się i teorii języka na dydaktykę nauczania języka obcego.4.  Wpływ współczesnych teorii uczenia się i teorii języka na dydaktykę nauczania języka obcego.4.  Wpływ współczesnych teorii uczenia się i teorii języka na dydaktykę nauczania języka obcego.4.  Wpływ współczesnych teorii uczenia się i teorii języka na dydaktykę nauczania języka obcego. 1

5. Kognitywizm konstrukcyjny J. Piageta: inteligencja i rozwój poznawczy dziecka.5. Kognitywizm konstrukcyjny J. Piageta: inteligencja i rozwój poznawczy dziecka.5. Kognitywizm konstrukcyjny J. Piageta: inteligencja i rozwój poznawczy dziecka.5. Kognitywizm konstrukcyjny J. Piageta: inteligencja i rozwój poznawczy dziecka.5. Kognitywizm konstrukcyjny J. Piageta: inteligencja i rozwój poznawczy dziecka.5. Kognitywizm konstrukcyjny J. Piageta: inteligencja i rozwój poznawczy dziecka. 1

6. Rozwój poznawczy dziecka wg teorii Piageta: I stadium – Okres sensomotoryczny (0 – 2 lat)..6. Rozwój poznawczy dziecka wg teorii Piageta: I stadium – Okres sensomotoryczny (0 – 2 lat)..6. Rozwój poznawczy dziecka wg teorii Piageta: I stadium – Okres sensomotoryczny (0 – 2 lat)..6. Rozwój poznawczy dziecka wg teorii Piageta: I stadium – Okres sensomotoryczny (0 – 2 lat)..6. Rozwój poznawczy dziecka wg teorii Piageta: I stadium – Okres sensomotoryczny (0 – 2 lat)..6. Rozwój poznawczy dziecka wg teorii Piageta: I stadium – Okres sensomotoryczny (0 – 2 lat).. 2

7. Rozwój poznawczy dziecka wg teorii Piageta: II stadium – Myślenie przedoperacyjne (2 –7 lat).7. Rozwój poznawczy dziecka wg teorii Piageta: II stadium – Myślenie przedoperacyjne (2 –7 lat).7. Rozwój poznawczy dziecka wg teorii Piageta: II stadium – Myślenie przedoperacyjne (2 –7 lat).7. Rozwój poznawczy dziecka wg teorii Piageta: II stadium – Myślenie przedoperacyjne (2 –7 lat).7. Rozwój poznawczy dziecka wg teorii Piageta: II stadium – Myślenie przedoperacyjne (2 –7 lat).7. Rozwój poznawczy dziecka wg teorii Piageta: II stadium – Myślenie przedoperacyjne (2 –7 lat). 2

8. Rozwój poznawczy dziecka wg teorii Piageta: III stadium – Operacje konkretne (7 – 11 lat).8. Rozwój poznawczy dziecka wg teorii Piageta: III stadium – Operacje konkretne (7 – 11 lat).8. Rozwój poznawczy dziecka wg teorii Piageta: III stadium – Operacje konkretne (7 – 11 lat).8. Rozwój poznawczy dziecka wg teorii Piageta: III stadium – Operacje konkretne (7 – 11 lat).8. Rozwój poznawczy dziecka wg teorii Piageta: III stadium – Operacje konkretne (7 – 11 lat).8. Rozwój poznawczy dziecka wg teorii Piageta: III stadium – Operacje konkretne (7 – 11 lat). 2

9. Rozwój poznawczy dziecka wg teorii Piageta: IV stadium – Operacje formalne (11 i więcej lat).9. Rozwój poznawczy dziecka wg teorii Piageta: IV stadium – Operacje formalne (11 i więcej lat).9. Rozwój poznawczy dziecka wg teorii Piageta: IV stadium – Operacje formalne (11 i więcej lat).9. Rozwój poznawczy dziecka wg teorii Piageta: IV stadium – Operacje formalne (11 i więcej lat).9. Rozwój poznawczy dziecka wg teorii Piageta: IV stadium – Operacje formalne (11 i więcej lat).9. Rozwój poznawczy dziecka wg teorii Piageta: IV stadium – Operacje formalne (11 i więcej lat). 2

10. Sprawdzian kontrolny po I semestrze nauki.10. Sprawdzian kontrolny po I semestrze nauki.10. Sprawdzian kontrolny po I semestrze nauki.10. Sprawdzian kontrolny po I semestrze nauki.10. Sprawdzian kontrolny po I semestrze nauki.10. Sprawdzian kontrolny po I semestrze nauki. 1

11. Omówienie wyników sprawdzianu kontrolnego.11. Omówienie wyników sprawdzianu kontrolnego.11. Omówienie wyników sprawdzianu kontrolnego.11. Omówienie wyników sprawdzianu kontrolnego.11. Omówienie wyników sprawdzianu kontrolnego.11. Omówienie wyników sprawdzianu kontrolnego. 1

II semestrII semestrII semestrII semestrII semestrII semestr Liczba 
godzin

1. Rozwój poznawczy i społeczny wg J. Bruner’a: myślenie enaktywne, ikoniczne i symboliczne.1. Rozwój poznawczy i społeczny wg J. Bruner’a: myślenie enaktywne, ikoniczne i symboliczne.1. Rozwój poznawczy i społeczny wg J. Bruner’a: myślenie enaktywne, ikoniczne i symboliczne.1. Rozwój poznawczy i społeczny wg J. Bruner’a: myślenie enaktywne, ikoniczne i symboliczne.1. Rozwój poznawczy i społeczny wg J. Bruner’a: myślenie enaktywne, ikoniczne i symboliczne.1. Rozwój poznawczy i społeczny wg J. Bruner’a: myślenie enaktywne, ikoniczne i symboliczne. 1

2. Rozwój poznawczy i społeczny wg J. Bruner’a: koncepcja budowy rusztowania.2. Rozwój poznawczy i społeczny wg J. Bruner’a: koncepcja budowy rusztowania.2. Rozwój poznawczy i społeczny wg J. Bruner’a: koncepcja budowy rusztowania.2. Rozwój poznawczy i społeczny wg J. Bruner’a: koncepcja budowy rusztowania.2. Rozwój poznawczy i społeczny wg J. Bruner’a: koncepcja budowy rusztowania.2. Rozwój poznawczy i społeczny wg J. Bruner’a: koncepcja budowy rusztowania. 1

3. Społeczno-kulturowa teoria rozwoju dziecka L. Wygotskiego.3. Społeczno-kulturowa teoria rozwoju dziecka L. Wygotskiego.3. Społeczno-kulturowa teoria rozwoju dziecka L. Wygotskiego.3. Społeczno-kulturowa teoria rozwoju dziecka L. Wygotskiego.3. Społeczno-kulturowa teoria rozwoju dziecka L. Wygotskiego.3. Społeczno-kulturowa teoria rozwoju dziecka L. Wygotskiego. 2

4. Koncepcja strefy najbliższego rozwoju i jej zastosowanie w nauczaniu języka obcego w wieku 
przedszkolnym i na I i II etapie edukacyjnym. 
4. Koncepcja strefy najbliższego rozwoju i jej zastosowanie w nauczaniu języka obcego w wieku 
przedszkolnym i na I i II etapie edukacyjnym. 
4. Koncepcja strefy najbliższego rozwoju i jej zastosowanie w nauczaniu języka obcego w wieku 
przedszkolnym i na I i II etapie edukacyjnym. 
4. Koncepcja strefy najbliższego rozwoju i jej zastosowanie w nauczaniu języka obcego w wieku 
przedszkolnym i na I i II etapie edukacyjnym. 
4. Koncepcja strefy najbliższego rozwoju i jej zastosowanie w nauczaniu języka obcego w wieku 
przedszkolnym i na I i II etapie edukacyjnym. 
4. Koncepcja strefy najbliższego rozwoju i jej zastosowanie w nauczaniu języka obcego w wieku 
przedszkolnym i na I i II etapie edukacyjnym. 1

5. Rola nauczyciela języka angielskiego w aktualnym i potencjalnym rozwoju dziecka i w procesie 
socjalizacji.
5. Rola nauczyciela języka angielskiego w aktualnym i potencjalnym rozwoju dziecka i w procesie 
socjalizacji.
5. Rola nauczyciela języka angielskiego w aktualnym i potencjalnym rozwoju dziecka i w procesie 
socjalizacji.
5. Rola nauczyciela języka angielskiego w aktualnym i potencjalnym rozwoju dziecka i w procesie 
socjalizacji.
5. Rola nauczyciela języka angielskiego w aktualnym i potencjalnym rozwoju dziecka i w procesie 
socjalizacji.
5. Rola nauczyciela języka angielskiego w aktualnym i potencjalnym rozwoju dziecka i w procesie 
socjalizacji. 1

6. Stadia rozwoju psychospołecznego wg E. Erikson’a.6. Stadia rozwoju psychospołecznego wg E. Erikson’a.6. Stadia rozwoju psychospołecznego wg E. Erikson’a.6. Stadia rozwoju psychospołecznego wg E. Erikson’a.6. Stadia rozwoju psychospołecznego wg E. Erikson’a.6. Stadia rozwoju psychospołecznego wg E. Erikson’a. 1
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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 
przysywajania języka 
obcego na etapie 
przedszkolnym oraz I 
i II etapie 
edukacyjnym.

Student posiada 
ogólną wiedzę w 
zakresie sylwetki 
dziecka i jego 
rozwoju psychicznego 
i fizycznego we 
wskazanym 
przedziale 
wiekowym.

Student ma 
uporządkowaną 
wiedzę w zakresie 
sylwetki dziecka i 
indywidualnych 
potrzeb dziecka 
związanych z jego 
inteligencją, 
temperamentem i 
stylem poznawczym.  

Student ma 
uporządkowaną 
wiedzę w zakresie 
sylwetki dziecka i 
indywidualnych 
potrzeb dziecka 
związanych z jego 
inteligencją, 
temperamentem i 
stylem poznawczym.  

Student spełnia 
wymagania na ocenę 
4 oraz posiada 
wiedzę, która 
umożliwia mu 
samodzielne 
planowanie i 
przeprowadzenie 
procesu 
dydaktycznego.

Student spełnia 
wymagania na ocenę 
4 oraz posiada 
wiedzę, która 
umożliwia mu 
samodzielne 
planowanie i 
przeprowadzenie 
procesu 
dydaktycznego.

Efekt kształcenia U

Student nie potrafi 
dobrać formy 
aktywności dziecka 
do do etapu rozwoju 
na jakim się znajduje.

Student potrafi dobrać 
formę aktywności 
dziecka do do etapu 
rozwoju 
psychofizycznego na 
jakim dziecko się 
znajduje.

Student potrafi  
zastosować techniki 
aktywacji dziecka 
zgodne z jego 
sylwetką oraz 
dostrzec i uwzględnić 
indywidualne 
potrzeby dziecka 
wynikające z jego 
inteligencji, 
temperamentu i stylu 
poznawczego. 

Student potrafi  
zastosować techniki 
aktywacji dziecka 
zgodne z jego 
sylwetką oraz 
dostrzec i uwzględnić 
indywidualne 
potrzeby dziecka 
wynikające z jego 
inteligencji, 
temperamentu i stylu 
poznawczego. 

Student potrafi 
stymulować 
wielokierunkowy 
rozwój dziecka 
poprzez formy 
aktywności stosowane 
na lekcji języka 
obcego.

Student potrafi 
stymulować 
wielokierunkowy 
rozwój dziecka 
poprzez formy 
aktywności stosowane 
na lekcji języka 
obcego.
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Efekt kształcenia K

Student nie angażuje 
się w proces nauki, 
nie wywiązuje się ze 
stawianych sobie 
celów i zadań, nie 
uczestniczy w 
zajęciach.

Student uczestniczy 
regularnie w 
zajęciach, ale jego 
postawa jest bierna, 
pozbawiona 
kreatywności i 
zaangażowania.

Student aktywnie 
uczestniczy w 
zajęciach i bierze 
czynny udział w 
przygotowaniu się do 
zajęć.

Student aktywnie 
uczestniczy w 
zajęciach i 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.

III. Inne przydatne informacje o przedmiocieIII. Inne przydatne informacje o przedmiocieIII. Inne przydatne informacje o przedmiocieIII. Inne przydatne informacje o przedmiocieIII. Inne przydatne informacje o przedmiocieIII. Inne przydatne informacje o przedmiocieIII. Inne przydatne informacje o przedmiocie
Konwersatorium jest częścią bloku zajęć realizowanych w ramach specjalizacji pedagogicznej i jest 
merytorycznym uzupełnieniem ćwiczeń z dydaktyki nauczania języka angielskiego. Celem specjalizacji jest 
przygotowanie studentów studiów I stopnia filologii angielskiej do zawodu nauczyciela języka angielskiego na 
etapie przedszkolnym i we wszystkich klasach szkoły podstawowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.  w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela.
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