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ZAŁOŻENIA GŁÓWNE PROGRAMU: 
1. Program powstaje w oparciu o założenia ORE dostępne na stronie ore.edu.pl – musi je 

spełniać w zakresie celów i treści . 
2. Program będzie miał charakter blokowy/modułowy. 
3. Program musi uwzględniać w różnych modułach: 

a. indywidualizację nauczania w KK, 
b.  pracę z grupą,  
c. elementy. polityk horyzontalnych,  
d. opcjonalnie wyrównywanie wiedzy – np. przez wymianę doświadczeń, w zależności 

od zdiagnozowanych potrzeb.  
4. Wszystkie formy i metody  będą miały charakter aktywizujący. 

 

 
TYTUŁ  
 

Porozumiewanie się w językach obcych – II etap edukacyjny.  

LEAD 

Krótka charakterystyka programu i jego mocnych stron 
Założeniem programu jest przygotowanie uczestników do kompleksowego wspomagania szkół w 
zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem 
kompetencji porozumiewania się w językach obcych. Program uwzględnia specyfikę kształcenia 
kompetencji na II etapie edukacyjnym.  
 

 

CELE OGÓLNE 
 

Po co trener ma przyjść na Twój kurs?   
Trener przygotowuje się do roli osoby wspomagającej szkoły w rozwijaniu kompetencji 
porozumiewania się w językach obcych. Poznaje i współtworzy narzędzia diagnozy, wskaźniki 
kompetencji w rozumieniu definicji PE oraz dokumentów oświatowych. Po szkoleniu trener jest 
świadomy i wie jak zbudować środowisko szkolne sprzyjające budowaniu kompetencji.  
Czego uczestnicy będą się uczyć?  
Jak rozumieć i kształtować kompetencję porozumiewania się w językach obcych na II etapie 
edukacyjnym. 
Jak planować i realizować proces wspomagania szkoły w tym zakresie 
Jakie kompetencje będą nabywać?  
Umiejętności  w zakresie efektywnego planowania, realizacji i kompleksowego prowadzenia 
wspomagania szkoły w zakresie budowania kompetencji porozumiewania się w językach obcych na II 
etapie edukacyjnym. 
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MODUŁ I 
TEMAT: 

Wprowadzenie do szkolenia. Odkrycie swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju. Dzielenie się 
doświadczeniem. 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Co dzięki Twojemu szkoleniu będą ćwiczyć, zdobywać, doskonalić, tworzyć, przeżywać? 
Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw? (Cele operacyjne) 
Uczestnik/Uczestniczka: 

➢ poznaje program kursu i szczegółowy harmonogram zajęć I zjazdu. 
➢ dokonuje refleksji na temat własnych kompetencji 
➢ buduje motywację wewnętrzną do udziału w szkoleniu i przekonuje się do roli osoby 

wspomagającej szkołę w budowaniu kompetencji kluczowych 

 
TREŚCI 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 

• Zapoznanie się uczestników i integracja grupy. 

• Ustalenie zasad współpracy 

• Zapoznanie się z programem kursu.  

• Nazwanie i uświadomienie sobie swoich talentów i mocnych stron w roli osoby 
wspomagającej prace szkoły w rozwijaniu kompetencji kluczowych. 

Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? 80% czasu 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię?  20% czasu 
 
MODUŁ II 
TEMAT: 

Kompetencje kluczowe-wprowadzenie 

CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Co dzięki Twojemu szkoleniu będą ćwiczyć, zdobywać, doskonalić, tworzyć, przeżywać? 
Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw? (Cele operacyjne) 
Uczestnik/Uczestniczka: 

➢ uświadamia sobie rolę kompetencji kluczowych w życiu osobistym. 
➢ wskazuje relewantne czynniki kompetencji; 
➢ definiuje pojęcie kompetencji 
➢ wykazuje znaczenie kompetencji kluczowych dla przygotowania dzieci i młodzieży do 

dorosłego życia i funkcjonowania na rynku pracy. 
➢ charakteryzuje kompetencje kluczowe zgodnie z Zaleceniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie; 
➢ udowadnia ponadprzedmiotowy i interdyscyplinarny charakter kompetencji kluczowych. 
➢ określa wskaźniki kompetencji kluczowych, wykorzystując taksonomię B. Blooma. 
➢ analizuje zapisy podstawy programowej, które regulują kwestie związane z rozwijaniem 

kompetencji kluczowych u uczniów. 
➢ opisuje rolę szkoły oraz rolę środowiska w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów. 
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TREŚCI 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 

• Analiza definicji kompetencji. 

• Rola kompetencji w życiu osobistym i społecznym. 

• Kompetencje kluczowe zgodnie z Zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. 

• Wskaźniki kompetencji kluczowych na podstawie definicji PE. 

• Zbudowanie profilu osoby dorosłej, u której rozwinięte są dane kompetencje kluczowe. 

• Kompetencje kluczowe w podstawie programowej. 

• Sposoby kształtowania kompetencji kluczowych. 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? 90% czasu szkolenia 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię?  10% szkolenia 

 
MODUŁ III 
TEMAT: 

Instytucje wspomagające pracę szkoły 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Co dzięki Twojemu szkoleniu będą ćwiczyć, zdobywać, doskonalić, tworzyć, przeżywać? 
Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw? (Cele operacyjne) 
Uczestniczka / uczestnik: 

➢ wskazuje instytucje udzielające szkole pomocy w realizacji jej zadań 
➢ wymienia powody wspomagania pracy szkoły 
➢ analizuje założenia kompleksowego wspomagania szkół i zadania instytucji systemu oświaty 

odpowiedzialnych za wspieranie szkół 
➢ uzasadnia konieczność doskonalenia pracy szkoły w zakresie kształtowania kompetencji 

kluczowych uczniów 
➢ opisuje etapy procesu wspomagania szkoły, jak: diagnoza pracy szkoły, planowanie i 

realizacja działań służących poprawie jakości pracy szkoły, ocena procesu i efektów 
wspomagania) 

➢  wskazuje główne zadania osób zaangażowanych w proces wspomagania szkoły (specjalisty 
ds. wspomagania, ekspertów, dyrektora szkoły i nauczycieli) 

➢ poznaje założenia działania sieci współpracy i samokształcenia. 
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TREŚCI 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 

• Wymiana wiedzy o idei wspomagania oraz dzielenie się doświadczeniem uczestników w 
zakresie wspomagania pracy szkoły. 

• Definicja wspomagania pracy szkoły i zadania instytucji wspomagających. Wymagania 
państwa wobec szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych. 

• Etapy i uczestnicy procesu wspomagania pracy szkoły. 

• Diagnoza potrzeb szkoły w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych. 

• Definicja monitorowania i ewaluacji. 

• Metody i techniki badawcze wykorzystane w procesie  monitorowania i ewaluacji. 

• Plan wspomagania szkoły / placówki oświatowej w zakresie kompetencji kluczowych. 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? 80% 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię?  20% 

MODUŁ IV 
TEMAT: 

Proces uczenia się i jego uwarunkowania. 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Co dzięki Twojemu szkoleniu będą ćwiczyć, zdobywać, doskonalić, tworzyć, przeżywać? 
Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw? (Cele operacyjne) 
Uczestnik/Uczestniczka: 

➢ rozumie znaczenie doświadczenia w uczeniu się 
➢ rozumie wartość uczenia się od siebie nawzajem 
➢ opisuje przebieg procesu uczenia się 
➢ określa czynniki wpływające na efektywność procesu uczenia się wynikające z najnowszych 

badań 
➢ określa czynniki wpływające na efektywność procesu uczenia się wynikające z najnowszych 

badań 
➢ zna podstawowe informacje na temat uczenia się w świetle neuronauk (nie mówimy 

o neurodydaktyce!) 
➢ rozumie możliwości i ograniczenia ludzkiego umysłu w przyswajaniu informacji 
➢ opisuje proces uczenia się 
➢ określa czynniki wpływające na efektywność procesu uczenia się wynikające z najnowszej 

wiedzy i badań 
➢ znają źródła konstruktywizmu w edukacji 
➢ rozumieją związek neuronauk z konstruktywizmem 
➢ wie, jakie czynniki wpływają na zapamiętywanie 
➢ rozumie znaczenie zaangażowania uczniów w procesie uczenia się 
➢ rozumie znaczenie motywacji wewnętrznej 
➢ zna czynniki wpływające na motywację 
➢ rozumie znaczenie relacji między nauczycielem a uczeń; 
➢ rozumie wpływ emocji na przebieg procesu uczenia się; 
➢ identyfikuje czynniki, związane z organizacją pracy szkoły, które sprzyjają procesom uczenia 

się; 
➢ łączy wiedzę na temat uczenia się z wiedzą dotyczącą procesowego wspomagania szkół.zm 

lustrzany. 
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Treści 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 
- Czynniki wpływające na uczenie się 

• Uczenie się w świetle neuronauki 

• Powstawanie pojęć 

• Konstruowanie wiedzy 

• Proces zapamiętywania 

• Znaczenie zaangażowania uczniów w proces uczenia się 

• Motywacja w uczeniu się 

• Emocje w uczeniu się 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? 90% 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię?  10% 
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MODUŁ V 
TEMAT: 

Porozumiewanie się w językach obcych na II etapie edukacyjnym – wprowadzenie. 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Co dzięki Twojemu szkoleniu będą ćwiczyć, zdobywać, doskonalić, tworzyć, przeżywać? 
Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw? (Cele operacyjne) 
Uczestnik/Uczestniczka: 

➢ opisuje poziom rozwoju kompetencji porozumiewania się w językach obcych na II etapie 
edukacyjnym; 

➢ postrzega, że sprawność porozumiewania się w języku ojczystym jest bazą kompetencji 
porozumiewania się w językach obcych; 

➢ wyjaśnia znaczenie rozwijania kompetencji porozumiewania się w językach obcych w 
edukacji szkolonej i w dorosłym życiu 

➢ buduje profil kompetencyjny nauczyciela na II etapie kształcenia w kontekście rozwijania 
kompetencji porozumiewania się. dostrzega, że umiejętność porozumiewania się w językach 
obcych wymaga również takich umiejętności, jak rozumienie odpowiednich kontekstów 
społecznych i kulturowych oraz umiejętność mediacji. 

➢ zdaje sobie sprawę z roli współpracy wszystkich nauczycieli środowiska szkolnego w 
kształtowaniu kompetencji porozumiewania się w językach obcych. 

➢ rozumie znaczenie ponadprzedmiotowego i interdyscyplinarnego charakteru kompetencji 
kluczowych, w tym kompetencji porozumiewania się w językach obcych. 

➢ potrafi opisać rolę różnych podmiotów w szkole w kształtowaniu kompetencji 
porozumiewania się w językach obcych. 

➢ identyfikuje czynniki związane z organizacją pracy szkoły, które sprzyjają procesom uczenia 
się języków obcych. 

➢ wskazuje elementy klimatu społecznego w szkole, które wpływają na rozwijanie kompetencji 
porozumiewania się w językach obcych na II etapie edukacyjnym. 

➢ wyznaczają kierunki wspomagania oraz planowania działań w odniesieniu do wniosków 
płynących z poprzedniej sesji. 

➢ wie, jak diagnozować pracę szkoły w zakresie kształtowania środowiska sprzyjającego 
rozwijaniu kompetencji porozumiewania się w językach obcych. 

➢ określa obszary pracy szkoły pozwalające kształtować u uczniów na II etapie edukacyjnym 
zdolność do podejmowania efektywnych działań w różnych obszarach życia, np. 
przekazywanie części odpowiedzialności za organizację imprez szkolnych w sytuacjach 
wymagający porozumiewania się między zespołami.  

➢ wspiera nauczycieli w budowaniu kompetencji ogólnych uczniów w kontekście rozwijania u 
dzieci kompetencji porozumiewania się w językach obcych. 
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Treści 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 

• Definicja kompetencji porozumiewania się w językach obcych w świetle definicji PE 

• Profil kompetencyjny ucznia na koniec I i II etapu edukacyjnego (co uczeń już umie, na czym 
budujemy, do czego zmierzamy) 

• Wskaźniki kompetencji porozumiewanie się w językach obcych w podstawie programowej 

•  Profil kompetencyjny nauczyciela 

• Porozumiewanie się w języku ojczystym jako baza do budowanie kompetencji 
porozumiewania się w językach obcych. 

• Współpraca wszystkich nauczycieli i środowiska szkolnego w kształtowaniu kompetencji 
porozumiewania się 

• Obszary i kierunki wspomagania pracy szkoły w zakresie rozwijania kompetencji 
Ile czasu treści przeznaczysz na ćwiczenia?  90% 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię?  10% 

 
MODUŁ VI 
TEMAT: 

Czynniki wpływające na efektywność budowania kompetencji w świetle najnowszych badań. 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Co dzięki Twojemu szkoleniu będą ćwiczyć, zdobywać, doskonalić, tworzyć, przeżywać? 
Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw? (Cele operacyjne) 
Uczestnik/Uczestniczka: 

➢ zapoznaje się ze stanem aktualnych badań edukacyjnych jakości i efektów nauczania języka 
angielskiego w szkole podstawowej oraz gimnazjum 

➢  konfrontuje swoje  przekonania ze stanem badań  
➢ formułuje  rekomendacje w zakresie wspomagania szkół w rozwijaniu kompetencji 
➢ określa czynniki wypływające na efektywność procesu uczenia się, wynikające z najnowszej 

wiedzy i badań 
➢ identyfikuje wskaźniki efektywnej lekcji języka obcego, prowadzącej do podejmowania przez 

uczniów działań językowych 
➢ postrzega monitorowanie procesu uczenia się jako istotny element wdrażania zmian 

służących kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego 

wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych”  

 POWR.02.10.00-00-5002/17-00  

 

 

Treści 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 

• Analiza wniosków i rekomendacji wynikających z najnowszych raportów IBE: „Język angielski 
w szkole podstawowej – proces i efekty nauczania” oraz „Efekty nauczania języka 
angielskiego na III etapie edukacyjnym – jakość i efekty nauczania. Raport końcowy badania 
uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum i badania umiejętności mówienia” 

• Wskaźniki efektywnej lekcji języka obcego 

• Budowanie narzędzia  do szybkiego, sprawnego i systematycznego monitorowania zmiany 
w procesie lekcyjnym w kontekście postawionych celów. 

Ile czasu treści przeznaczysz na ćwiczenia?  90% 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię?  10% 

 
MODUŁ VII 
TEMAT: 

Rozwijanie autonomii ucznia w kształtowaniu kompetencji porozumiewania się 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Co dzięki Twojemu szkoleniu będą ćwiczyć, zdobywać, doskonalić, tworzyć, przeżywać? 
Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw? (Cele operacyjne) 
Uczestnik/Uczestniczka: 

➢ zna środowiska edukacyjne sprzyjające uczeniu się, jak praca zespołowa. 
➢ rozumie znaczenie organizowania na różnych zajęciach pracy w parach i grupach zadań 

wymagających od uczniów dzielenia się posiadanymi informacjami. 
➢ wspiera działania nauczycieli służące rozwijaniu autonomii ucznia w procesie nabywania 

kompetencji porozumiewania się w języku obcym. 
➢ analizuje stwarzanie przestrzeni do działania i współdziałania uczniów pod kierunkiem osoby 

dorosłej w zorganizowanych warunkach. 
➢ wskazuje związek procesu uczenia się z kształtowaniem kompetencji kluczowych uczniów 

 

 
Treści 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 

• analiza aktualnej sytuacji w zakresie kształtowania środowiska sprzyjającego budowaniu 
kompetencji  

• dzielenie się doświadczeniem w zakresie stwarzania przestrzeni do współdziałania uczniów 
(efektywna praca w parach i grupach)  

•  wspieranie nauczycieli w budowaniu autonomii uczniów w procesie uczenia się.  
Ile czasu poświecisz na ćwiczenia? 90% 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię?  10% 
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MODUŁ VIII 
TEMAT: 

Elementy oceniania, w tym ocenianie kształtujące a budowanie kompetencji porozumiewania się w 
językach obcych.  

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Co dzięki Twojemu szkoleniu będą ćwiczyć, zdobywać, doskonalić, tworzyć, przeżywać? 
Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw? (Cele operacyjne) 
Uczestnik/Uczestniczka: 

➢ rozumie wpływ relacji między nauczycielem a uczniem na budowanie umiejętności 
mówienia i poczucie bezpieczeństwa uczniów. 

➢ wskazuje znaczenie wspierania spontanicznych wypowiedzi uczniów, prowokowanie 
interakcji, wykorzystywanie naturalnych zdolności aktorskich dzieci lub braku zahamowań w 
mówieniu. 

➢ zna i rozumie znaczenie strategii korekty błędów, jakimi są: akceptacja błędów i niepełnych 
wypowiedzi i unikanie nadmiernej koncentracji na poprawności językowej. 

➢ zna sposoby oceniania sprzyjające rozwijaniu kompetencji (m.in. strategie oceniania 
kształtującego) i wyjaśnia ich role. 

➢ rozumie znaczenie budowania poczucia bezpieczeństwa uczniów oraz przyjaznej atmosfery 
w kształtowaniu kompetencji porozumiewania się. 

➢ zna sposoby oceniania sprzyjające rozwojowi kompetencji. 
➢  rozumie potrzebę motywowania uczniów do rozwijania własnej kompetencji 

komunikacyjnej przez udzielanie informacji zwrotnej i wspieranie uczniów w realizacji zadań. 
➢ rozumie znaczenie działań służących rozwijaniu autonomii ucznia w procesie nabywania 

kompetencji porozumiewania się 
➢ rozumie znaczenie udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej dla kształtowania 

pozytywnego obrazu umiejętności uczniów oraz budowania wiary w siebie 
➢ rozumie potrzebę inicjonowania współpracy nauczycieli w zakresie dzielenia się dobrymi 

praktykami 
➢ rozumie znaczenie działań służących rozwijaniu autonomii ucznia w procesie nabywania 

kompetencji porozumiewania się poprzez wykorzystanie Europejskiego Portfolio 
Językowego we wdrażaniu uczniów do samooceny. 

 

 
Treści 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 

• Elementy oceniania kształtującego na lekcjach języka obcego 

• Strategie korekty błędów językowych 

•  Zastosowanie Europejskiego Portfolio Językowego na II etapie edukacyjnym? 
Ile czasu poświecisz na ćwiczenia? 90% 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię?  10% 
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MODUŁ IX 
TEMAT: 

Metody i techniki pracy w kształtowaniu kompetencji porozumiewania się w językach obcych 
adekwatne dla II etapu edukacyjnego. 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Co dzięki Twojemu szkoleniu będą ćwiczyć, zdobywać, doskonalić, tworzyć, przeżywać? 
Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw? (Cele operacyjne) 
Uczestnik/Uczestniczka: 

➢ podkreśla znaczenie metod i from pracy, w których uczeń może stosować nowe zwroty w 
wielu kontekstach językowych, odgaduje znaczenie nowych słów, stawia hipotezy, 
manipuluje nową wiedzą. 

➢ zna metody i techniki nauczania języka obcego adekwatne do II etapu edukacji 
➢ dzieli się wiedzą i doświadczeniem z zakresu znanych metod aktywnych 

 

 
 

 
Treści 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 

• przygotowanie i prezentacja form i metod aktywnych, adekwatnych do wieku rozwojowego 
uczniów na II etapie edukacyjnym oraz kształtujących przestrzeń do działania i 
współdziałania dla uczniów 

•  grywalizacja i zastosowanie gier planszowych w budowaniu kompetencji porozumiewania 
się 

Ile czasu poświecisz na ćwiczenia? 100% 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię?  0% 
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MODUŁ X 
TEMAT: 

Kompetencje międzykulturowe jako istotny element budowania kompetencji porozumiewania się.  

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Co dzięki Twojemu szkoleniu będą ćwiczyć, zdobywać, doskonalić, tworzyć, przeżywać? 
Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw? (Cele operacyjne) 
Uczestnik/Uczestniczka: 

➢ rozumie potrzebę przygotowania uczniów do radzenia sobie z innością i stresem w sytuacji 
zetknięcia się z nieznana kulturą. 

➢ wspiera nauczycieli w budowaniu kompetencji ogólnych u uczniów w kontekście rozwijania 
u dzieci kompetencji porozumiewania się w językach obcych. 

➢ rozumie potrzebę kształtowania postaw otwartości i ciekawości wobec innych kultur. 
 poszerza wiedzę na temat programów międzynarodowych dla nauczycieli. 

➢  promuje działania związane  z przygotowaniem uczniów do udziału w międzynarodowych 
projektach oraz zaangażowanie się w wymiany (eTwinning). 

➢ opisuje sposoby i metody budowania konstruktywnych relacji uczniów z ludźmi, którzy są 
innej narodowości lub wyrośli w innej kulturze. 

➢ rozumie potrzebę rozbudzenia motywacji do samodzielnego poznawania kultur, w tym 
prezentowania własnej kultury i zachowań zgodnych z kulturą pochodzenia. 

➢ rozumie potrzebę  pobudzenia motywacji przez uświadomienie sobie własnych potrzeb w 
uczeniu się języków i celowości opanowania umiejętności rozumienia i wypowiadania się w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych. 

➢ promuje kształtowanie strategii, takich jak: poszukiwanie informacji, selekcjonowanie 
informacji, prezentacja wiedzy, domyślanie się znaczenia słów z kontekstu. 

 

 
Treści 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 

• Emocje związane z poczuciem bycia wykluczonym/innym od pozostałych. 

• Poczucie inności w rzeczywistości szkolonej. 

• Sposoby budowanie kompetencji międzykulturowych uczniów na II etapie edukacyjnym. 

• Projekty międzynarodowe, w tym w ramach programu „eTwinning” jako narzędzie do 
budowania kompetencji międzykulturowych. 

Ile czasu poświecisz na ćwiczenia? 80% 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię?  20% 
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MODUŁ XI 
TEMAT: 

Zastosowanie nowoczesnych technologii w kształtowaniu kompetencji porozumiewania się w 
językach obcych. 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Co dzięki Twojemu szkoleniu będą ćwiczyć, zdobywać, doskonalić, tworzyć, przeżywać? 
Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw? (Cele operacyjne) 
Uczestnik/Uczestniczka: 

➢ postrzega narzędzia TIK jako sposób rozwijania autonomii ucznia w procesie nabywania 
kompetencji porozumiewania się w językach obcych. 

➢ dzieli się wiedzą i doświadczeniem na temat znanych sobie narzędzi TIK adekwatnych dla II 
etapu edukacyjnego. 

➢  dzieli się dobrymi praktykami 
 

 
Treści 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 

• korzyści wynikające z zastosowania narzędzi TIK 

• bariery i trudności w zastosowaniu narzędzi TIK i materiałów autentycznych na lekcjach 
języka obcego 

• dzielenie się znanymi narzędziami TIK i dobrymi praktykami 
Ile czasu poświecisz na ćwiczenia? 90% 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię?  10% 

 
MODUŁ XII 
TEMAT: 

Rozwój zawodowy w roli osoby wspomagającej szkołę w budowaniu kompetencji porozumiewania 
się w językach obcych.  

 
CELE SZCZEGÓŁOWE (EFEKTY) 

Co dzięki Twojemu szkoleniu będą ćwiczyć, zdobywać, doskonalić, tworzyć, przeżywać? 
Jaka zmiana zajdzie u uczestnika w zakresie: wiedzy, umiejętności, postaw? (Cele operacyjne) 
Uczestnik/Uczestniczka: 

➢ dzieli się wiedzą i dobrymi praktykami. 
➢ stworzą bank pomysłów. 
➢ kształtuje umiejętności udzielania i przyjmowania  informacji zwrotnej. 
➢ utrwala różne cele wspomagania szkoły w kontekście kształtowania kompetencji 

porozumiewania się w językach obcych. 
➢ planuje wykonanie zadania polegającego na wspomaganiu szkoły w zakresie kształtowania 

kompetencji  
➢ wskazuje sposoby kształtowania u uczniów na II etapie edukacyjnym różnych aspektów 

kompetencji porozumiewania się. 
➢ formułuje wniosków do dalszej pracy w roli osoby wspomagającej kształtowanie 

kompetencji porozumiewania się. 
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Treści 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 

• Etiudy trenerski 

• Formy udzielania informacji zwrotnej 

• budowanie warsztatu pracy osoby wspomagającej szkołę w kształtowaniu kompetencji 
porozumiewania się w językach obcych. 

 
Ile czasu poświecisz na ćwiczenia? 90% 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię?  10% 

 
Literatura i materiały szkoleniowe: 

1. Jakie pozycje z literatury, linki,  inne materiały zaproponujesz uczestnikom? 
2. Hajdukiewicz M., Wysocka J. (red.), Nauczyciel w szkole uczącej się. Informacje o nowym 

systemie wspomagania, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2015.  
3. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).  
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych 

zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych 
poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 
369) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 29 września 2016 w sprawie placówek 
doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2016 r. poz. 1591).  

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1270).  

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań 
wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2015 r. poz. 1214).  

9. Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 
10. Komisja Europejska/EACEA/Eurydice, Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkołach w 

Europie. Wyzwania i szanse dla polityki edukacyjnej. Raport Eurydice, Urząd Publikacji Unii 
Europejskiej, Luksemburg 2012 [online, dostęp dn. 30.08.2016].  

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 356 z późn. zm.).  

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań 
wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2015 r. poz. 1214).  

13. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/962/WE z dn. 18 grudnia 2006 r. w 
sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz.U. L 394 z 
30.12.2006). 

14. Muszyński M., Campfield D., Szpotowicz M., Język angielski w szkole podstawowej – jakość i 
efekty nauczania. Wyniki podłużnego badania efektywności nauczania języka angielskiego 
(2011–2014), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015 [online, dostęp dn. 30.09.2016].  

15. Candelier M., Schröder-Sura A., Wspieranie rozwoju kompetencji różnojęzycznych i 
międzykulturowych w klasie szkolnej, „Języki Obce w Szkole”, nr 4/2012 [online, dostęp dn. 
7.10.2016].  

16. Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, 
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