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Opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań  edukacyjnych programu 
ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego: 

 

Ogólne cele kształcenia realizowane są poprzez treści nauczania, konkretną tematykę 
poruszaną na lekcjach, związaną z zainteresowaniami dzieci. Daje im to możliwość 
poznania i zrozumienia otaczającej rzeczywistości. Cele kształcenia realizowane są także 
poprzez specjalny dobór technik nauczania dostosowanych do rozwoju dziecka. 

 

 
 

Opis szczegółowych celów kształcenia i wychowania zawartych w programie: 
 

Opis szczegółowych osiągnięć zawiera jasno sprecyzowane informacje spodziewanych 
efektów kształcenia po zakończeniu każdego etapu edukacyjnego. Zakres wiadomości i 
umiejętności ustalony został odrębnie dla ucznia kończącego klasę pierwszą oraz – w 
formie wymagań – dla ucznia kończącego klasę trzecią. Opis ten jest bardzo precyzyjny, 
napisany w przystępny sposób tak, że może służyć jako przewodnik metodyczny nie tylko 
dla początkujących nauczycieli. 

 

 
 

Opis zgodności treści programu z podstawą programową: 
 

Treści programu są zgodne z podstawą programową. Zakres tematyczny materiału 
językowego odpowiada zainteresowaniom dziecka i obejmuje bliskie mu środowisko, świat 
fantazji,                                                                                                                                                       bajek 
i baśni. Zakres treści stopniowo powiększa się wraz z rozwojem wiedzy i umiejętności 
dziecka, mając na uwadze poszerzanie wiedzy ogólnej. 

 

 
 

Opis osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości 
indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków 
dydaktycznych: 
Program zakłada osiągnięcie celów kształcenia, biorąc pod uwagę różne uwarunkowania 
szkolne, jak liczba godzin przeznaczonych na język angielski, liczebność klas, 
zainteresowania uczniów oraz integracja programu nauczania języka obcego z nauczaniem 
wczesnoszkolnym. Autorka pokazuje, jak można modyfikować program na podstawie 
zakresu tematycznego „Ja i świat”. Ostateczna decyzja, jak realizować i osiągnąć cele 
kształcenia, pozostawiona jest nauczycielowi, który ma najlepsze rozeznanie odnośnie 
optymalnego wykorzystania założeń programu. 

 
Opis założonych osiągnięć ucznia: 
Osiągnięcia ucznia i efektywność nauczania uzależnione są od metod i technik pracy 
zastosowanych na lekcji, 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. 

 
 

W przypadku programu nauczania ogólnego, uwzględniającego dotychczasową 
podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu MEN z 
dnia Z 23 GRUDNIA 2008, 27 SIERPNIA 2012 i 30 MAJA 2014– opis założonych 
osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą do 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów. 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

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. Proponuje się metodę systematycznej 
obserwacji postępów ucznia, nieformalne  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 dziecka, tak aby nie zniszczyć jego motywacji do zdobywania 
nowych umiejętności językowych. 

 
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 sprawdzania 
postępów w nauce i propozycje ich oceniania. Zawiera wiele przykładów do 
bezpośredniego zastosowania. 

 
Poprawność dydaktyczna programu – (materiał przystępny dla uczniów, 
uszeregowany materiał zgodnie z zasadą stopniowania trudności, uwzględniający 
zainteresowania i potrzeby uczniów, różnorodność metod, uwzględniający 
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 dziecka w okresie 
wczesnoszkolnym. Uwzględnia on zainteresowania i potrzeby edukacyjne uczniów, zawiera 
różnorodność metod nauczania, jak drogowskaz wskazuje najlepsze i efektywne techniki 
pracy dydaktycznej. 

 
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, rymowanek i wierszy, wprowadzenie dodatkowych materiałów dydaktycznych, 
organizowanie projektów poza szkołą. 



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. W rozdziale  „Materiały nauczania” 
program pokazuje, według jakich zasad należy planować poszczególne etapy lekcji, jakie 
materiały i pomoce stosować. Dzięki temu zaplanowanie realizacji na okres trzyletni jest 
nie tylko możliwe, ale można je dostosować do określonych potrzeb szkoły i klasy, a nawet 
do indywidualnego 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 dotyczy nie tylko środowiska ucznia i 
jego  zainteresowań,  lecz  służy  także  poszerzaniu  wiedzy  ogólne  np.  poznaniu  świata 
zwierząt,   zdrowego   odżywiana,   elementów   pogody,   opisywaniu   świąt   i   zwyczajów, 
poznaniu liczb w języku angielskim. 

 
Wymienić przedmioty (obszary edukacyjne) 

 Edukacja polonistyczna, 
 Edukacja muzyczna, 
 Edukacja plastyczna, 
 Zajęcia praktyczno-techniczne, 
 Edukacja społeczna, 
 Edukacja przyrodnicza, 
 Edukacja matematyczna, 
 Wychowanie fizyczne, 
 Etyka, 
 Zajęcia komputerowe. 

 
Zawartość treści wychowawczych zawartych w programie zgodnych z podstawą: 
Treści wychowawcze zawarte są w tematyce poszczególnych lekcji pokazując pozytywne 
elementy zachowania i ich znaczenie w życiu człowieka. Metody pracy jak, np. nauka przez 
zabawę, na której w dużej mierze opiera się nauczanie, szczególnie w pierwszej klasie, 
niesie ze sobą również naukę współpracy w grupie i wzajemnego szacunku. 

 
Opis kompatybilności programu z podręcznikiem: 
Program  jest  zgodny  z  treściami  nauczania  zawartymi  we  wskazanych  podręcznikach: 

„(New) English  Adventure”,  „Footprints”,  „Yazoo”, „Our Discovery Island" .  Treści  
nauczania, wprowadzenie określonych   struktur   gramatyczno-leksykalnych   i   inne   
elementy programu   można swobodnie realizować według zalecanych podręczników. 

Wszelkie informacje dotyczące zgodności proponowanych w programie podręczników z 
podstawą programowa znajdą Państwo w przygotowanych przez wydawnictwo rozkładach 
materiału. 

 

Bożena Dawidowicz 
doradca metodyczny 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Olsztynie 


