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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  
 

 
KOMPETENCJA POROZUMIEWANIA SIĘ W JĘZYKACH OBCYCH – PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY 
 

LEAD 

Krótka charakterystyka programu i jego mocnych stron 
Celem programu jest przygotowanie trenerów do wspomagania szkół/ placówek edukacyjnych w 
zakresie rozwijania kompetencji porozumiewania się w językach obcych na I etapie edukacyjnym. 
Program szkolenia osadza kompetencję porozumiewania się w językach obcych na tle innych 
kompetencji kluczowych i – odwołując się do aktualnej wiedzy na temat procesów uczenia się oraz 
najnowszych tendencji w metodyce nauczania języków obcych – zapewnia kompleksowe 
przygotowanie do wdrażania procesu wspomagania w tym zakresie. 
Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w materiały pomocnicze, zaś uzupełnieniem kursu 
stacjonarnego będą moduły e-learningowe umożliwiające pogłębienie prezentowanych podczas 
szkoleń wiedzy i umiejętności. 
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CELE OGÓLNE 
 

Po co trener ma przyjść na Twój kurs?  Czego uczestnicy będą się uczyć? Jakie kompetencje będą 
nabywać?  
Uczestnik/ uczestniczka kursu: 

➢ zapozna się z koncepcją kompetencji kluczowych; 
➢ pozna rolę i znaczenie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie; 
➢ zapozna się założeniami nowego systemu wspomagania szkół; 
➢ nabędzie/ pogłębi umiejętność przeprowadzania diagnozy potrzeb rozwojowych szkoły oraz 

planowania działań szkoły na rzecz rozwijania kompetencji porozumiewania się w językach 
obcych; 

➢ pozna najnowsze tendencje w metodyce nauczania języków obcych adekwatne do 
możliwości percepcyjnych i emocjonalnych uczniów I etapu edukacyjnego; 

➢ nauczy się/ pogłębi umiejętność wykorzystywania metod i technik nauczania, dzięki którym 
można skutecznie rozwijać kompetencję porozumiewania się w językach obcych; 

➢ nauczy się/ pogłębi umiejętność wspierania nauczycieli w doskonaleniu ich warsztatu pracy 
związanego z kształtowaniem u uczniów kompetencji porozumiewania się w językach 
obcych. 

 

 
 
MODUŁ I 
TEMAT: 

 
Poznanie grupy, zapoznanie z programem kursu i ustalenie zasad współpracy 
 

 
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: 

➢ poznaje program kursu i szczegółowy harmonogram zajęć I zjazdu; 
➢ opracowuje zasady pracy  obowiązujące w trakcie szkolenia; 
➢ uzasadnia potrzebę określania kontraktu pracy grupowej lub współpracy. 

 

 
TREŚCI 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu?  
 

• Program kursu 

• Zasady współpracy 
 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? 45 minut 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię? 45 minut 
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MODUŁ II 
TEMAT: 

 
Kompetencje kluczowe – definicja i znaczenie 
 

 
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 

➢ charakteryzuje kompetencje kluczowe zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie; 

➢ wskazuje relewantne czynniki kompetencji; 
➢ definiuje pojęcie kompetencji; 

określa wskaźniki kompetencji kluczowych wykorzystując taksonomię B. Blooma; 
➢ wykazuje znaczenie kompetencji kluczowych dla przygotowania dzieci i młodzieży do 

dorosłego życia i funkcjonowania na rynku pracy; 
➢ udowadnia ponadprzedmiotowy i interdyscyplinarny charakter kompetencji kluczowych; 
➢ dokonuje refleksji na temat własnych kompetencji; 
➢ uświadamia sobie rolę kompetencji kluczowych w życiu osobistym; 
➢ analizuje zapisy podstawy programowej , które regulują kwestie związane z rozwijaniem 

kompetencji kluczowych u uczniów. 
 

 
TREŚCI 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu?  
 

• Kompetencje kluczowe – definicja, wskaźniki, rola kompetencji kluczowych w życiu 
osobistym i zawodowym 

• Kompetencje kluczowe a podstawa programowa kształcenia ogólnego 

• Sposoby kształtowania kompetencji kluczowych 
 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? 180 minut 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię? 90 minut 

 
MODUŁ III 
TEMAT: 

 
Wspomaganie pracy szkoły 
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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 
- 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: 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; 
➢ planuje diagnozę potrzeb szkoły/placówki; 
➢ rozróżnia i wyjaśnia pojęcia: monitorowanie, ewaluacja; 
➢ planuje ewaluację działań wspierających nauczycieli w rozwoju kompetencji 

porozumiewania się w językach obcych; 
➢ projektuje i wykorzystuje narzędzia ewaluacyjne służące ocenie działań, których celem jest 

wspieranie nauczycieli w rozwoju kompetencji porozumiewania się w językach obcych; 
➢ rozumie sens prowadzenia diagnozy potrzeb w szkole w aspekcie rozwijania kompetencji 

kluczowych w oparciu o narzędzie diagnostyczne; 
➢ diagnozuje potrzeby szkoły w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w oparciu o 

narzędzie diagnostyczne ORKE; 
➢ rozumie założenia dokumentu KWS; 
➢ poprawnie formułuje cele wspomagania. 

 

 
TREŚCI 
 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 
 

• Instytucje wspomagające pracę szkoły  

• Definicja wspomagania pracy szkoły i zadania instytucji wspomagających 

• Wymagania państwa wobec szkól w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych 

• Etapy i uczestnicy procesu wspomagania pracy szkoły 

• Diagnoza potrzeb szkoły w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych  

• Narzędzia do diagnozy potrzeb szkoły 

• Definicja monitorowania i ewaluacji 

• Metody i techniki badawcze wykorzystywane w procesie monitorowania i ewaluacji  

• Plan wspomagania szkoły/ placówki oświatowej w zakresie kompetencji kluczowych 
 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? 330 minut 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię? 145 minut 
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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; 
➢ zna podstawowe informacje na temat uczenia się w świetle neuronauk;  
➢ rozumie możliwości i ograniczenia ludzkich zdolności do przyswajania informacji; 
➢ rozumie znaczenie motywacji wewnętrznej; 
➢ zna czynniki wpływające na motywację; 
➢ rozumie znaczenie relacji nauczyciel – uczeń; 
➢ rozumie wpływ emocji na przebieg procesu uczenia się; 
➢ wie, na czym polega mechanizm lustrzany. 

 

 
TREŚCI 
 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 
 

• Czynniki wpływające na uczenie się 

• Uczenie się w świetle neuronauki 

• Rola motywacji wewnętrznej 

• Emocje w uczeniu się 
 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? 280 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię? 50 
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MODUŁ V 
TEMAT: 
 

 
Rozwój kompetencji porozumiewania się w językach obcych na I etapie edukacyjnym 
 

 
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 I etapie 
edukacyjnym; 

➢ wskazuje na podstawie badań ogólnopolskich kierunki kształtowania kompetencji dotyczącej 
porozumiewania się w językach obcych. 

 

 
TREŚCI 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 
 

• Kompetencja porozumiewania się w językach obcych na I etapie edukacyjnym 

• Kierunki kształtowania kompetencji porozumiewania się w językach obcych adekwatne do 
wieku rozwojowego uczniów na I etapie edukacyjnym 

• Czynniki wpływające na kompetencję porozumiewania się w językach obcych 
 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia?  135 minut 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię? 5 minut 

 
 
MODUŁ VI 
TEMAT: 
 

 
Rozwój kompetencji porozumiewania się w językach obcych na I etapie edukacyjnym – profil 
kompetencyjny nauczyciela rozwijającego u uczniów kompetencję porozumiewania się w językach 
obcych na I etapie edukacyjnym 
 

 
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 

➢ potrafi określić profil kompetencyjny nauczyciela na I etapie kształcenia 
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TREŚCI 
 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 
 

• Profil kompetencyjny nauczyciela rozwijającego kompetencję porozumiewania się w 
językach obcych na I etapie edukacyjnym 

 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? 15 minut 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię? 60 minut 

 
MODUŁ VII 
TEMAT: 
 

 
Językowe kompetencje komunikacyjne jako ważny element kształtowania kompetencji 
porozumiewania się w językach obcych – metody i techniki nauczania wspierające rozwój 
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 

➢ wyjaśnia znaczenie wybranych metod i technik nauczania umożliwiających uczniom 
podejmowanie konkretnych działań językowych stosowanie do kontekstu i wieku 
rozwojowego; 

➢ wskazuje metody i techniki nauczania języka obcego adekwatne do I etapu edukacji, które 
kształtują kompetencję porozumiewania się w językach obcych; 

➢ podkreśla znaczenie ekspozycji na język dla podnoszenia jakości nauczania języków obcych; 
➢ zna zadania umożliwiające uczniowi odgadywanie nowych słów, stawianie hipotez i 

manipulowanie nową wiedzą; 
➢ stosuje zróżnicowane formy powtarzania tego samego materiału językowego tak, aby 

uczniowie chętnie ćwiczyli słowa i zwroty; 
➢ potrafi zarządzać procesem lekcyjnym; 
➢ organizuje sytuacje edukacyjne, w których uczeń  może stosować nowe słowa i zwroty w 

wielu różnych okolicznościach lub kontekstach językowych; 
➢ podkreśla znaczenie zwiększenia czasu przeznaczonego na swobodne wypowiedzi uczniów 

dla podnoszenia jakości nauczania języków obcych. 
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TREŚCI 
 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 
 

• Uwarunkowania rozwojowe uczniów na I etapie edukacyjnym 

• Metody i techniki nauczania kształtujące kompetencję porozumiewania się w językach 
obcych 

• Zarządzanie procesem lekcyjnym 
 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia?  320 minut 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię?  85 minut 

 
MODUŁ VIII 
TEMAT: 
 

   
 Językowe kompetencje komunikacyjne jako ważny element kształtowania kompetencji 
porozumiewania się w językach obcych - Zarządzanie procesem lekcyjnym 
 

 
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 

➢ zarządza procesem lekcyjnym: wspiera spontaniczne wypowiedzi uczniów, prowokuje 
interakcje, wykorzystuje naturalny u dzieci brak zahamowań w mówieniu. 

➢ zarządza procesem lekcyjnym w celu wzmacniania ekspozycji ucznia na język obcy: 
dostrzega nadrzędność sprawności receptywnych, a później mówienia ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na rozwój sprawności prowadzenia rozmowy, formułowanie instrukcji i 
poleceń w sposób zrozumiały dla ucznia, konsekwentne prowadzenie lekcji w języku obcym. 

 

 
TREŚCI 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 
 

• Zarządzanie procesem lekcyjnym 

• Nadrzędność sprawności receptywnych 

• Uwarunkowania rozwijania sprawności mówienia na I etapie edukacyjnym 
 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia?  90 minut 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię?  0 minut 
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MODUŁ IX 
TEMAT: 
 

 
Językowe kompetencje komunikacyjne jako ważny element kształtowania kompetencji 
porozumiewania się w językach obcych – metody i techniki wspierające indywidualizację nauczania 
 

 
 
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 sposoby indywidualizacji nauczania oraz dostosowania wymagań do potrzeb i 
możliwości uczniów na I etapie edukacyjnym 

 

 
 
TREŚCI 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 
 

• Stacje (przystanki) uczenia się 
 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? 330 minut 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię? 145 minut 
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MODUŁ X 
TEMAT: 
 

 
Środowisko przyjazne 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 

➢ dostrzega potrzebę budowania podstaw postaw autonomicznych uczniów w procesie 
uczenia się języków; 

➢ zna sposoby budowania postaw autonomicznych uczniów w procesie uczenia się języków 
obcych; 

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

➢ zna sposoby rozwijania językowych umiejętności komunikacyjnych w zależności od 
społecznego i kulturowego kontekstu osobistego, otoczenia, potrzeb oraz zainteresowań 
uczniów; 

➢ wskazuje, jakie umiejętności uczenia się, planowania i organizowania własnej nauki 
powinien zdobyć uczeń na I etapie edukacyjnym, by osiągać sukcesy w edukacji językowej. 

➢ wskazuje strategie uczenia się języków obcych odpowiednie dla uczniów na I etapie 
edukacyjnym; 

➢ zna sposoby indywidualizacji nauczania oraz dostosowania wymagań do potrzeb i 
możliwości uczniów na I etapie edukacyjnym. 

➢ uwzględnia indywidualne style uczenia się języków obcych. 
 

 
 
 
 
 
TREŚCI 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 
 

• Indywidualizacja procesu kształcenia 

• Budowanie postaw autonomicznych uczniów 

• Planowanie i organizowanie własnej nauki 
 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? 115 minut 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię? 15 minut 

 
 
 
 
 



„Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania 

w zakresie kompetencji kluczowych”  

 POWR.02.10.00-00-5002/17-00  

 

 

MODUŁ XI 
TEMAT: 
 

 
Kompetencje ogólne istotne w rozwijaniu kompetencji porozumiewa por 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 

➢ wykorzystuje Europejskie Portfolio Językowe we wdrażaniu uczniów do umiejętności 
samooceny i stopniowego nabywania postawy autonomicznej w uczeniu się. 

➢ określa rolę Europejskiego Portfolio Językowego jako narzędzia ułatwiającego współpracę z 
rodzicami ucznia na I etapie edukacyjnym; 

➢ określa obszary pracy szkoły pozwalające kształtować u uczniów na I etapie edukacyjnym 
zdolność do podejmowania efektywnych działań w różnych obszarach życia; 

➢ rozumie, na czym polega kształtowanie pozytywnego obrazu umiejętności uczniów przez 
udzielanie informacji zwrotnej; 

➢ tworzy atmosferę sprzyjającą skutecznemu rozwijaniu u uczniów kompetencji 
porozumiewania się w językach obcych na I etapie edukacyjnym. 

➢ wskazuje działania nauczycieli służące rozwijaniu autonomii ucznia w procesie nabywania 
kompetencji porozumiewania się w języku obcym, np. formułowania poleceń w sposób 
zrozumiały dla ucznia, kształtowania umiejętności zadawania pytań i aktywnego słuchania, 
kształtowania pozytywnego obrazu umiejętności uczniów przez udzielanie informacji 
zwrotnej. 

 

 
 
 
TREŚCI 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 
 

• Rola samooceny 

• Rola i możliwości współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia 

• Rola i sposoby udzielania informacji zwrotnej (1) 
 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? 110 minut 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię? 20 minut 

 
MODUŁ XII 
TEMAT: 
 

 
Kompetencje ogólne istotne w rozwijaniu kompetencji porozumiewa por się w językach obcych – 
ocenianie kształtujące 
 



„Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania 

w zakresie kompetencji kluczowych”  

 POWR.02.10.00-00-5002/17-00  

 

 

 
 
 
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 przedstawiania celów lekcji w sposób zrozumiały dla ucznia; 
➢ potrafi formułować cele lekcji w sposób zrozumiały dla ucznia; 
➢ potrafi kształtować pozytywny obraz umiejętności uczniów przez udzielanie informacji 

zwrotnej. 
 

 
TREŚCI 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 
 

• Planowanie procesu lekcyjnego 

• Udzielanie informacji zwrotnej (2) 
 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? 90 minut 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię? 0 minut 

 
MODUŁ XIII 
TEMAT: 
 

 
Środowisko przyjazne kształtowaniu kompetencji porozumiewania się w językach obcych – 
aranżowanie przestrzeni w sposób sprzyjający rozwijaniu 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 

➢ ustala możliwości aranżowania przestrzeni szkolnej w sposób sprzyjający rozwijaniu 
kompetencji porozumiewania się w językach obcych. 
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TREŚCI 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 
 

• Aranżowanie przestrzeni szkolnej w sposób sprzyjający rozwijaniu kompetencji 
porozumiewania się w językach obcych 

 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? 125 minut 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię? 0 minut 

 
MODUŁ XIV 
TEMAT: 
 

 
Kompetencje ogólne istotne w rozwijaniu kompetencji porozumiewania się w językach obcych – 

rozwijanie kompetencji międzykulturowej 
 

 
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 

➢ wskazuje metody kreowania efektywnych sytuacji edukacyjnych oraz motywowania uczniów 
do rozwijania własnej kompetencji komunikacyjnej; 

➢ wskazuje sposoby kształtowania u uczniów na I etapie edukacyjnym wiedzy o świecie, 
społeczeństwie i kulturze obszaru poznawanego języka oraz budowania świadomości 
językowej. 

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

➢ wspiera nauczycieli w budowaniu kompetencji ogólnych uczniów, które stanowią bazę do 
rozwijania u dzieci kompetencji porozumiewania się w językach obcych. 

 

 
TREŚCI 
 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 
 

• Gry i zabawy na lekcji języka obcego 

• Rozwijanie kompetencji międzykulturowej 

• Diagnoza wybranych wskaźników kompetencji porozumiewania się w językach obcych 
 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? 185 minut 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię? 0 minut 
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MODUŁ XV 
TEMAT: 
 

 
Wspomaganie pracy szkoły w kształtowaniu kompetencji porozumiewania się w językach obcych (1) 
 

 
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 

➢ planuje systemową pracę z wykorzystaniem poznanych metod i technik; 
➢ buduje plany pracy dydaktycznej w kierunku wzmocnienia działań służących kształtowaniu 

kompetencji porozumiewania się. 
 

 
TREŚCI 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 
 

• Przygotowanie uczestników/ uczestniczki do przeprowadzenia etiud trenerskich 
 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? 0 minut 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię? 20 minut 

 
 
MODUŁ XVI 
TEMAT: 
 

 
Wspomaganie pracy szkoły w kształtowaniu kompetencji porozumiewania się w językach obcych (2) 
 

 
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 

➢ wyjaśnia znaczenie wybranych metod i technik nauczania umożliwiających uczniom 
podejmowanie konkretnych działań językowych stosowanie do kontekstu i wieku 
rozwojowego; 

➢ wspiera nauczycieli w doskonaleniu i warsztatu pracy związanego z kształtowaniem u 
uczniów językowych kompetencji komunikacyjnych; 

➢ wspomaga nauczycieli w tworzeniu środowiska przyjaznego rozwijaniu kompetencji 
porozumiewania się w językach obcych. 
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TREŚCI 

Jakie treści będą zawarte w szkoleniu? 
 

• Formy doskonalenia nauczycieli służące rozwojowi kompetencji uczniów dotyczącej 
porozumiewania się w językach obcych 

• Ocenianie kształtujące – Rola i sposoby udzielania informacji zwrotnej 
 
Ile czasu przeznaczysz na ćwiczenia? 450 minut 
Ile czasu treści przeznaczysz na teorię? 0 minut 

 
WYPOSAŻENIE TECHNO-DYDAKTYCZNE 
 

Jakiej sali potrzebujesz do realizacji szkolenia? 
W co powinna być wyposażona sala?  
Jakie dodatkowe kryteria powinno spełniać miejsce realizacji szkolenia? 
 
Sala powinna swobodnie pomieścić 16 uczestników szkolenia. Powinna być wyposażona w komputer 
z dostępem do Internetu, rzutnik multimedialny i głośniki. W sali powinny znajdować się mobilne 
stoliki i krzesła, tak aby dało się łatwo aranżować pracę w grupach. 
W sali powinien znajdować się flipchart z dużym zapasem kartek, minimum 16 pisaków 
permanentnych w różnych kolorach, tablice korkowe z pinezkami lub tablice magnetyczne i 
magnesy, umożliwiające łatwe prezentowanie flipchartów z wynikami pracy grupowej. Sala powinna 
mieć ew. wystarczająco powierzchni na ścianach, aby móc umieszczać w widocznym miejscu wyniki 
pracy grupowej. 
Potrzebne będą ponadto: 
Białe kartki A4 
Kolorowe kartki A4 
Nożyczki 
Taśma klejąca 
Wybór kartek pocztowych lub zdjęć 
 
 

 

MATERIAŁY I POMOCE 

Jakie materiały przygotujesz dla uczestnika? 
Czego potrzebujesz, aby przeprowadzić ćwiczenia  z uczestnikami? 
 
Spis materiałów dla uczestników (artykułów, kart pracy) znajduje się w załącznikach do scenariusza. 

 

  



„Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania 

w zakresie kompetencji kluczowych”  

 POWR.02.10.00-00-5002/17-00  

 

 

Literatura i materiały szkoleniowe: 

1. Dolata, R. (red.). (2014). Czy szkoła ma znaczenie? Zróżnicowanie wyników nauczania po 

pierwszym etapie edukacyjnym oraz jego pozaszkolne i szkolne 

uwarunkowania (T. 2).Warszawa: Instytut Badań. Edukacyjnych. S. 277-305. Badanie 

dostępne na stronie 

eduentuzjasci.pl/images/stories/.../Czy_szkola_ma_znaczenie%20tom%202.pdf 

2. Iluk J. 2006. Jak uczyć małe dzieci języków obcych. Gnome: Katowice. 

3. Iluk, J. (red.) 2015. Nauczanie języków obcych w przedszkolu i na etapie wczesnoszkolnym na 

przykładzie języka niemieckiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, dostęp 

https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/077_ack_nauczanie_jezyk

ow_online.pdf 

4. Janicka, M. 2014. Pakiet metodyczny dla nauczycieli języków obcych I etapu edukacyjnego. 

Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, dostęp 

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=661 

5. Jaroszewska A. 2007. Nauczanie języka obcego w kształceniu wczesnoszkolnym. Rozwój 

świadomości wielokulturowej dziecka. Oficyna Wydawnicza ATUT: Wrocław. 

6. Jaroszewska, A. 2014. Budowanie przyjaznego środowiska wspierającego efektywną naukę 

języków obcych. Poradnik nie tylko dla nauczycieli” dostęp 

www.bc.ore.edu.pl/.../Budowanie-srodowiska-sprzyjajascego-efektywnemu-nauczaniu 

7. Pamuła M. 2003. Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym. Fraszka 

Edukacyjna: Warszawa. 

8. Sikora-Banasik D. (red.) 2009. Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i 

praktyki. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli: Warszawa. Dostęp 

http://www.bc.ore.edu.pl/Content/465/nauczanie+wczesnoszkolne.pdf 

 

9. Czasopismo Języki Obce w Szkole dostęp http://jows.pl/ 

10. http://www.scholaris.pl/resources/zasoby/eid/POCZ/sid/JOB2 

https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/077_ack_nauczanie_jezykow_online.pdf
https://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/077_ack_nauczanie_jezykow_online.pdf
http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=661
http://www.bc.ore.edu.pl/.../Budowanie-srodowiska-sprzyjajascego-efektywnemu-nauczaniu
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/465/nauczanie+wczesnoszkolne.pdf
http://jows.pl/

