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Opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych programu ustalonych  

w podstawie programowej kształcenia ogólnego: 

Ogólne cele kształcenia w II etapie edukacyjnym realizowane są nie tylko poprzez nauczane 

treści, ale także poprzez rozwijanie kluczowych umiejętności językowych opisanych w nowej 

podstawie programowej, które umożliwiają uczniom wykorzystywanie swojej wiedzy zdobytej 

zarówno szkole, jak i poza nią. Przy czym duży nacisk kładzie się na tworzenie, rozumienie  

i przetwarzanie wypowiedzi. 

Cele kształcenia realizowane poprzez różne umiejętności językowe mają na uwadze wielostronne 

wykorzystanie języka, takie jak: czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia językowe wykorzystujące 

ogólną wiedzę uczniów, metoda tzw. „dramy”, praca ze słownikiem (na którą duży nacisk 

kładzie nowa podstawa programowa), praca metodą projektów oraz używanie środków 

multimedialnych, co jest nieodzowne szczególnie w dobie szybkiego rozwoju techniki. 

Program zachęca i pokazuje, jak można pracować metodą projektów językowych w małych 

grupach nie tylko na lekcjach, ale także w zespołach pozalekcyjnych. Dzięki temu nauczyciel 

może stopniowo rozwijać autonomię ucznia. Poza tym poprzez aspekt komunikacji językowej 

program pozwala na kształtowanie postaw takich jak: odpowiedzialność, uczciwość, 

prawdomówność, szacunek dla innych ludzi oraz poczucie własnej wartości. 

 

Opis szczegółowych celów kształcenia i wychowania zawartych w programie: 

Opis szczegółowych osiągnięć zawiera precyzyjnie sformułowane sposoby łączenia sytuacji  

i funkcji komunikacyjnych języka z odpowiednim materiałem leksykalno-gramatycznym. 

Autorki pokazują, jakie umiejętności można ćwiczyć na podstawie danego zakresu 

tematycznego. Podają przykłady zagadnień ze szczegółowym opisem wykorzystania ich  

w sytuacjach komunikacyjnych z uwzględnieniem konkretnego materiału leksykalnego  

i gramatycznego. Ponadto proponowany zakres tematyczny ma duże walory wychowawcze, uczy 

szacunku do ludzi i świata. 

W programie zawarto opis kluczowych kompetencji językowych umożliwiających uczniowi 

realizację wymagań szczegółowych. Do takich kompetencji m.in. należy posługiwanie się 

podstawowym zasobem środków leksykalnych, rozumienie krótkiej wypowiedzi ustnej  

i pisemnej, udział w rozmowie w typowych sytuacjach komunikacyjnych. Znajdziemy tu także 

opis kompetencji interkulturowych i społecznych np. poczucie świadomości narodowej  

i kulturowej, tolerancja, prowadzenie kulturalnej rozmowy, współdziałanie w grupie. Opis ten 

jest bardzo precyzyjny, napisany w przystępny sposób, świadczy o ogromnej wiedzy 

dydaktycznej autorek programu. Z powodzeniem może służyć jako przewodnik metodyczny nie 

tylko dla początkujących nauczycieli. 

 

 

 



Opis zgodności treści programu z podstawą programową: 

Treści programu są zgodne z podstawą programową (człowiek, dom, szkoła, praca, życie 

rodzinne, itd.). Zakres tematyczny materiału językowego opiera się głównie na 

zainteresowaniach uczniów danego przedziału wiekowego i rozwija się wraz z nimi. Autorki 

bardzo szczegółowo opisały materiał leksykalny i gramatyczny oraz pokazały możliwości jego 

użycia w różnym kontekście językowym. Zakres treści programu stopniowo powiększa się wraz 

z rozwojem wiedzy i umiejętności uczniów, poszerzając ich kompetencje językowe i wiedzę 

ogólną. 

Nauczyciele korzystający z tego programu znajdą tu szczegółowy drogowskaz metodyczny 

pozwalający im zaplanować pracę dla każdej klasy niezależnie od poziomu językowego, gdyż 

przewiduje się możliwość rozpoczęcia nauczania na dwóch różnych poziomach w zależności od 

umiejętności uczniów. 

 

Opis osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości 

indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków 

dydaktycznych:.  

Podstawowym celem kształcenia jest skuteczne porozumiewanie się w języku obcym, w mowie  

i w piśmie, w obrębie tematów wskazanych przez nową podstawę programową, przy czym 

ważna jest sama komunikacja, a poprawność językowa nie jest nadrzędnym celem 

dydaktycznym, choć należy ją ciągle doskonalić.  

Autorki programu proponują, by jak najczęściej posługiwać się językiem angielskim na lekcji  

i podają zestaw najczęściej używanych klasowych zwrotów obcojęzycznych, jak np. instrukcje 

nauczyciela, informacje zwrotne i wyrażenia dla ucznia. Dzięki takim dokładnym wskazówkom 

nauczyciel może zaplanować cele kształcenia, biorąc pod uwagę różne uwarunkowania szkolne, 

jak liczba godzin przeznaczonych na język angielski, liczebność klas, zainteresowania uczniów, 

dostęp do środków multimedialnych. Program pokazuje wiele możliwości optymalnego  

i indywidualnego wykorzystania treści nauczania, dzięki czemu nauczyciel ma dużą swobodę  

w podejmowaniu decyzji, jak realizować i osiągnąć cele kształcenia.  

Program zakłada, że osiągnięcie celów kształcenia w dużej mierze uzależnione jest od stopnia 

intensywności kontaktu z językiem angielskim, dlatego należy w miarę możliwości jak 

najczęściej stosować go w procesie dydaktycznym jako język komunikacji. W programie 

pokazano, jak zręcznie łączyć zakres tematyczny z daną sytuacją i funkcją komunikacyjną na 

bazie konkretnego materiału gramatycznego i leksykalnego. 

 

 

Opis założonych osiągnięć ucznia: 

Osiągnięcia ucznia i efektywność nauczania uzależniona jest od zastosowanych na lekcji metod i 

technik pracy, które są szczegółowo opisane w programie. Wszystkie one kładą duży nacisk na 

komunikowanie się w języku angielskim poprzez stwarzanie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery 

dla ucznia, służącej wytworzeniu naturalnej potrzeby wzbudzania ciekawości  

i motywacji do zdobycia nowych umiejętności. 

Nowością na II etapie nauczania jest wprowadzenie wskaźników poziomu biegłości językowej  

w sześciostopniowej skali według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

(ESOKJ), dzięki czemu można zapewnić spójność celów oraz umożliwić płynne przejście  

i kontynuację nauki na dalszych etapach edukacji ucznia. Wiedząc, że poziom biegłości 

językowej w klasach IV-VI określany jest jako A1 lub A2, nauczyciel języka angielskiego może 

tak zaplanować proces nauczania, aby przygotować uczniów do kolejnego etapu edukacyjnego 

(gimnazjum). W programie opisano, jakie umiejętności w zakresie różnych sprawności 

językowych powinien osiągnąć uczeń na poziomie A1 i A2. 

 

 

 



Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia: 

Koncepcja oceniania oparta jest na zasadzie pomiaru sprawdzającego, czyli sprawdzeniu,  

w jakim stopniu uczeń osiągnął założenia programowe oraz jak wypada na tle klasy (pomiar 

różnicujący). Proponuje się metodę systematycznej obserwacji postępów ucznia, formalne testy 

oraz prace projektowe, które mogą być używane w procesie wdrażania samooceny oraz tzw. 

portfolio. Dokładny opis tych procedur znajduje się programie. Zakłada się także, że ocena 

osiągnięć powinna być przyjazna i zrozumiała dla ucznia tak, aby nie zniszczyć jego motywacji 

do zdobywania nowych umiejętności językowych. 

Ponadto wprowadza się tzw. ocenianie formatywne polegające na udzielaniu uczniowi informacji 

na temat tego, co już osiągnął, w jakim zakresie oraz nad czym powinien jeszcze pracować,  

co poprawić i doskonalić. Należy tu eksponować osiągnięcia i pozytywne strony zachowania 

ucznia, aby wzmacniać jego motywację do dalszej pracy i wiarę w powodzenie. 

W programie nauczyciel znajdzie doskonałą pomoc w ocenianiu jaką jest „Karta indywidualnej 

pracy uczniów”, w której zawarto szczegółowe kryteria oceniania. W programie znajdują się 

również bardzo dokładnie opisane techniki sprawdzania wiedzy pisemnej i ustnej. 

 

 

Poprawność programu pod względem merytorycznym: 

Program jest poprawny pod względem merytorycznym. Zawiera wszystkie kluczowe elementy,  

z jakich powinien się składać, jak np.: założenia organizacyjno-programowe, cele i treści 

kształcenia, metody i techniki nauczania, formy pracy, stosowanie podręczników i innych 

pomocy dydaktycznych, sposoby realizacji celów kształcenia oraz techniki sprawdzania 

postępów w nauce i kryteria ich oceniania. Zawiera wiele przykładów do bezpośredniego 

zastosowania. Może służyć jako wzorcowy, praktyczny podręcznik do nauki metodyki nauczania 

języka angielskiego. 

 

Poprawność dydaktyczna programu (materiał przystępny dla uczniów, uszeregowany 

zgodnie z zasadą stopniowania trudności, uwzględniający zainteresowania  

i potrzeby uczniów, różnorodność metod, indywidualizację kształcenia): 

Program jest napisany z najwyższym kunsztem i znajomością dydaktyki języka angielskiego. 

Jest on łatwy w realizacji, możliwy do indywidualnego zastosowania przez nauczyciela, który 

może go dowolnie modyfikować, co nie zmieni głównej koncepcji programu opartej na głębokiej 

znajomości procesu nauczania i uczenia. Uwzględnia zainteresowania i potrzeby edukacyjne 

uczniów, zawiera różnorodność metod nauczania, jak drogowskaz wskazuje najlepsze  

i efektywne techniki pracy dydaktycznej. Ponadto uwzględnia wszystkie aktualne wymagania 

dydaktyczne stawiane przez władze oświatowe. 

 

Ocena możliwości realizacji treści wykraczających poza podstawę programową zawartych 

w programie: 

Duża elastyczność programu pozwala na jego modyfikację uwzględniającą wykraczanie poza 

podstawę programową, jeśli taka możliwość w procesie nauczania zaistnieje. Program wskazuje, 

jakie techniki można wówczas zastosować, np. większa liczba ćwiczeń utrwalających materiał, 

większa liczba prac projektowych, wprowadzenie dodatkowych piosenek, poszerzenie 

słownictwa, wprowadzenie dodatkowych materiałów dydaktycznych, organizowanie projektów 

poza szkołą, nawiązywanie korespondencji z dziećmi z innych krajów i wiele innych. 

 

Ocena możliwości planowania i realizacji wybranego programu w cyklu trzyletnim: 

Planowanie pracy dydaktycznej w oparciu o ten program jest w dużej mierze ułatwione  

i możliwe do realizacji w trzyletnim cyklu nauczania. Pokazane jest tu łagodne i płynne przejście 

z I etapu edukacyjnego do II oraz to, jak potem planować poszczególne etapy lekcji, jakie 

materiały i pomoce stosować. Dzięki temu zaplanowanie realizacji powyższego programu na 

okres trzech lat jest nie tylko możliwe, ale także łatwe do dopasowania do określonych potrzeb 

szkoły, klasy, a nawet do indywidualnych potrzeb ucznia. 



 

Ocena interdyscyplinarności programu (łączenie treści z innych przedmiotów): 

Program w naturalny sposób łączy się z innymi przedmiotami poprzez nauczane treści oparte na 

zasadzie holistycznego (całościowego) podejścia do nauczania. Tematyka tekstów zawartych  

w nauczaniu języka angielskiego nie tylko dotyczy środowiska ucznia i jego zainteresowań, lecz 

także służy poszerzaniu wiedzy ogólnej, np. poznaniu świata zwierząt, zdrowego odżywiana, 

elementów pogody, opisywaniu świąt i zwyczajów, opisywaniu dyscyplin sportowych, 

zawodów. Na tym etapie kształcenia uczniowie poznają także inne państwa, ich tradycje  

i zwyczaje. Wprowadza się także tematykę ekologiczną i wiele innych. 

 

Wymienić przedmioty 

język polski, geografia, biologia, matematyka 

 

Zawartość treści wychowawczych zawartych w programie zgodnych z podstawą: 

Treści wychowawcze zawarte w tematyce poszczególnych lekcji pokazują pozytywne elementy 

zachowania i ich znaczenie w życiu człowieka. Metody pracy jak np. nauka przez zabawę, praca 

w parach i małych zespołach, niosą ze sobą naukę współpracy w grupie i wzajemnego szacunku. 

 

Opis kompatybilności programu z podręcznikiem: 

Program jest zgodny z treściami nauczania zawartymi we wskazanych podręcznikach: „New 

Friends”, „Sky High”, „Look!”, „Discover English”, „Today”. Treści nauczania, wprowadzone 

określone struktury gramatyczno-leksykalne i inne elementy programu, można swobodnie 

realizować według zalecanych podręczników.  

 

 

 

 
Bożena Dawidowicz  
doradca metodyczny  
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Olsztynie 
 

 


