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English for Pedagogy C1+
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0231 Nauka języków

Kod USOS

Koordynator
przedmiotu

Izabella Maciejowska-Wilcock

Prowadzący zajęcia Izabella Maciejowska-Wilcock

Okres
Semestr 3

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
0.0

Okres
Semestr 4

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie na ocenę

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
0.0
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Okres
Semestr 5

Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Sposób realizacji i godziny zajęć
lektorat: 60

Liczba
punktów ECTS
12.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Doskonalenie umiejętności rozumienia oraz analizy ustnych i pisemnych tekstów ogólnych, akademickich
i właściwych dla studiowanego kierunku.

C2 Doskonalenie umiejętności wypowiadania się i prezentowania zagadnień ogólnych oraz właściwych dla
studiowanego kierunku.

C3 Rozwijanie znajomości słownictwa ogólnego oraz właściwego dla studiowanego kierunku.

C4 Doskonalenie umiejętności prowadzenia interakcji ustnej i pisemnej.

C5 Doskonalenie umiejętności mediacji językowej w komunikacji ustnej i pisemnej.

C6 Doskonalenie umiejętności kontynuowania samodzielnego kształcenia językowego.

C7 Rozwijanie kompetencji pozajęzykowych umożliwiających uczestnictwo w życiu akademickim i zawodowym.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
słownictwo ogólne i specjalistyczne właściwe dla
studiowanego kierunku studiów w zakresie
pozwalającym na swobodne użycie języka w mowie
i piśmie

PPW_K3_W01,
PPW_K3_W10,
PPW_K3_W14,
PPW_K3_W15,
PPW_K3_W18

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W2 rodzaje ustnych i pisemnych tekstów ogólnych oraz
właściwych dla studiowanego kierunku

PPW_K3_W01,
PPW_K3_W10,
PPW_K3_W14,
PPW_K3_W15,
PPW_K3_W18

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

W3
potrzebę uczenia się przez całe życie oraz sposoby
samokształcenia językowego w celu osiągnięcia
sukcesu zawodowego

PPW_K3_W01,
PPW_K3_W11 zaliczenie na ocenę

W4 elementy języka akademickiego właściwego dla
studiowanego kierunku

PPW_K3_W01,
PPW_K3_W10,
PPW_K3_W14,
PPW_K3_W15,
PPW_K3_W18

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zrozumieć złożone treści wykładów i innych
wypowiedzi na tematy ogólne oraz związane z życiem
zawodowym i akademickim

PPW_K3_U04,
PPW_K3_U21

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U2
zrozumieć złożone treści artykułów naukowych
i popularnonaukowych oraz innych wypowiedzi
pisemnych właściwych dla studiowanego kierunku

PPW_K3_U04,
PPW_K3_U09,
PPW_K3_U21

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny
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U3
wyrazić w formie pisemnej i ustnej opinie na tematy
ogólne oraz związane ze studiowanym kierunkiem
i poprzeć je argumentami

PPW_K3_U04,
PPW_K3_U18,
PPW_K3_U21

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U4
streścić dłuższe, złożone teksty i wykłady lub inne
wystąpienia, w tym związane ze studiowanym
kierunkiem

PPW_K3_U04,
PPW_K3_U18,
PPW_K3_U21

zaliczenie na ocenę

U5 opisać i zinterpretować dane przedstawione w formie
graficznej

PPW_K3_U18,
PPW_K3_U21 zaliczenie na ocenę

U6 napisać tekst o charakterze akademickim i/lub
zawodowym właściwy dla studiowanego kierunku PPW_K3_U21 zaliczenie na ocenę,

egzamin pisemny / ustny

U7
przedstawić zagadnienia ogólne oraz związane
ze studiowanym kierunkiem wypowiedziach ustnych
różnego typu, np. w wystąpieniach publicznych,
rozmowach formalnych i nieformalnych

PPW_K3_U01,
PPW_K3_U04,
PPW_K3_U21

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U8 prowadzić interakcję ustną i pisemną w typowych
sytuacjach zawodowych i w środowisku akademickim

PPW_K3_U01,
PPW_K3_U04,
PPW_K3_U21

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U9 stosować mediację językową w komunikacji ustnej
i pisemnej

PPW_K3_U01,
PPW_K3_U18,
PPW_K3_U21

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

U10 samodzielnie rozwijać kompetencje językowe
PPW_K3_U01,
PPW_K3_U21,
PPW_K3_U22,
PPW_K3_U23

zaliczenie na ocenę

U11 przygotować się do procesu rekrutacji PPW_K3_U22,
PPW_K3_U23 zaliczenie na ocenę

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
współdziałania w grupie, akceptując różnorodność
postaw i opinii oraz budując relacje oparte
na poszanowaniu wielokulturowości

PPW_K3_K08,
PPW_K3_K09 zaliczenie na ocenę

K2
udziału w życiu akademickim, zawodowym
i społecznym, dzieląc się wiedzą i popularyzując
wiedzę

PPW_K3_K02,
PPW_K3_K07,
PPW_K3_K08,
PPW_K3_K09,
PPW_K3_K10,
PPW_K3_K12

zaliczenie na ocenę

K3 kontynuowania samokształcenia językowego PPW_K3_K01,
PPW_K3_K02 zaliczenie na ocenę

K4
interpretacji i oceny informacji i argumentów,
wyciągania wniosków, rozpoznawania stanowisk oraz
do prezentacji własnego punktu widzenia w sposób
spójny i zrozumiały

PPW_K3_K01,
PPW_K3_K04

zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny / ustny

K5 wzięcia udziału w procesie rekrutacji
PPW_K3_K01,
PPW_K3_K02,
PPW_K3_K08

zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Semestr 3
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 60

przygotowanie do zajęć 10

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

Przygotowanie prac pisemnych 10

przygotowanie do sprawdzianu 10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 10

przygotowanie do ćwiczeń 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 4

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 60

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

Przygotowanie prac pisemnych 5

przygotowanie do ćwiczeń 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

rozwiązywanie testów i zadań zamieszczonych na platformie
zdalnego nauczania 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
115

ECTS
0.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Semestr 5
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Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

lektorat 60

poznanie terminologii obcojęzycznej 10

przygotowanie do ćwiczeń 10

Przygotowanie prac pisemnych 10

przygotowanie do egzaminu 10

przygotowanie do testu zaliczeniowego 10

przygotowanie prezentacji multimedialnej 10

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
120

ECTS
12.0

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin
60

ECTS
2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Efekty uczenia się dla
przedmiotu

1. Analiza wybranych wykładów i wystąpień o tematyce ogólnej oraz związanej ze
studiowanym kierunkiem.

W1, W4, U1, U10, U3, K1,
K2, K3, K4

2. Analiza wybranych artykułów naukowych i popularnonaukowych o tematyce
ogólnej oraz związanej ze studiowanym kierunkiem.

W1, W2, W4, U1, U10,
U2, U3, U4, U8, U9, K1,
K2, K3, K4

3.
Tworzenie tekstów ogólnych oraz właściwych dla studiowanego kierunku (do
wyboru)

summary, abstract, report, dicursive essay, formal letter 

W1, W2, W3, W4, U3, U4,
U5, U6, U8, K1, K2, K3,
K4

4. Wygłoszenie prezentacji akademickiej związanej z studiowanym kierunkiem.
W1, W2, W3, W4, U10,
U4, U7, U8, U9, K1, K2,
K3, K4

5. Przygotowanie do procesu rekrutacji, związanego z ubieganiem się o pracę (staż,
grant).

W1, W3, W4, U10, U11,
U9, K4, K5

6.

Zagadnienia gramatyczne:
Futures (revision)
Inversion with negative adverbials
Mixed conditionals in past, present and future
Modals in the past
Narrative tenses for experience, incl. passive
Passive forms, all
Phrasal verbs, especially splitting
Wish/if only regrets

W1, W2, W4, U1, U10,
U2, U3, U4, U5, U6, U7,
U8, U9, K1, K2, K3, K4
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7.

Tematyka i słownictwo ogólne oraz specjalistyczne właściwe dla studiowanego
kierunku:
Arts Books and literature
Film Media News, lifestyles and current affairs
Scientific developments

W1, W2, W3, U1, U10,
U2, U3, U4, U5, U6, U7,
U8, U9, K1, K2, K3, K4

Informacje rozszerzone

Semestr 3

Metody nauczania:

konwersatorium językowe, analiza przypadków, metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest spełnienie następujących
wymogów: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w
ciągu semestru z testów, prac pisemnych i wypowiedzi ustnych.
Obowiązkowa obecność na zajęciach.  W semestrze student może bez
usprawiedliwienia opuścić cztery spotkania, jeśli zajęcia odbywają się w
dwa razy w tygodniu. Wygłoszenie prezentacji na zajęciach w tym
semestrze, w którym prezentacja ta stanowi jeden z warunków uzyskania
zaliczenia.

Semestr 4

Metody nauczania:

konwersatorium językowe, analiza przypadków, metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów

Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat zaliczenie na ocenę

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest spełnienie następujących
wymogów: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w
ciągu semestru z testów, prac pisemnych i wypowiedzi ustnych.
Obowiązkowa obecność na zajęciach.  W semestrze student może bez
usprawiedliwienia opuścić cztery spotkania, jeśli zajęcia odbywają się w
dwa razy w tygodniu. Wygłoszenie prezentacji na zajęciach w tym
semestrze, w którym prezentacja ta stanowi jeden z warunków uzyskania
zaliczenia.

Semestr 5

Metody nauczania:

konwersatorium językowe, analiza przypadków, metody e-learningowe, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstów
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Rodzaj zajęć Formy zaliczenia Warunki zaliczenia przedmiotu

lektorat
zaliczenie na ocenę,
egzamin pisemny /
ustny

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest spełnienie następujących
wymogów: Zdobycie minimum 60% punktów możliwych do
uzyskania w ciągu semestru z testów, prac pisemnych i wypowiedzi
ustnych. Obowiązkowa obecność na zajęciach.  W semestrze student
może bez usprawiedliwienia opuścić cztery spotkania, jeśli zajęcia
odbywają się w dwa razy w tygodniu. Wygłoszenie prezentacji na
zajęciach w tym semestrze, w którym prezentacja ta stanowi jeden z
warunków uzyskania zaliczenia. Egzamin składa się z części
pisemnej i ustnej. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie
minimum 60% punktów zarówno za część pisemną jak i ustną. Do
części ustnej egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część
pisemną. Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników
punktowych uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Wymagania wstępne i dodatkowe
Biegłość językowa na poziomie B2+ zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego: - znajomość
zasad gramatycznych i leksykalnych koniecznych do osiągnięcia biegłości na poziomie B2+ w języku obcym, umiejętność
komunikowania się w mowie i w piśmie w sytuacjach życia codziennego oraz uniwersyteckiego na poziomie B2+. 

Literatura
Obowiązkowa

Materiały autentyczne w jęz. angielskim zaadaptowane do potrzeb kursu.1.
English File Advanced Plus lub Headway Advanced lub inne wybrane podręczniki.2.

Dodatkowa

.Wybrane artykuly prasowe np. z Telegraph, BBCnews/education/culture1.
Podcasty, programy i kanały, np.,BBC, Ted Talk, YouTube2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

PPW_K3_W01
Absolwent zna i rozumie etapy, charakterystyki, prawidłowości rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w
aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich
etapów edukacyjnych. Ma wiedzę na temat współczesnych badań nad dzieciństwem (Childhood Studies)
eksplorujących w sposób interdyscyplinarny zagadnienie dobrostanu dziecka

PPW_K3_W10
Absolwent zna i rozumie zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci lub uczniów w
okresieprzedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, wynikające z opóźnień, zaburzeń lubprzyspieszenia
rozwoju, oraz uwarunkowane wpływem czynników środowiskowychi sposoby dostosowywania do nich
zadań rozwojowych i edukacyjnych;

PPW_K3_W14 Absolwent zna i rozumie zasady etyki zawodu nauczyciela

PPW_K3_W15 Absolwent zna i rozumie znaczenie i możliwości celowego oraz różnorodnego wykorzystania zabawyw
procesie wychowywania i kształcenia dzieci;

PPW_K3_W18 Absolwent zna i rozumie funkcjonowanie i dysfunkcje aparatu mowy, słuchu i wzroku oraz
prawidłowenawyki posługiwania się nimi;

PPW_K3_W11

Absolwent zna i rozumie metodykę wykonywania zadań − normy, procedury i dobre praktyki stosowane w
wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach
ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych). Ma wiedzę na temat
innowacji pedagogicznych w obszarze wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
inspirujących do planowania i organizacji własnej pracy

PPW_K3_U04 Absolwent potrafi dobierać, tworzyć, testować i modyfikować materiały, środki oraz metody adekwatnie do
celów wychowania i kształcenia

PPW_K3_U21
Absolwent potrafi ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami ustalonymi dla określonego obszaru i
poziomu kształcenia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego; umiejętność słuchania i
mówienia, czytania i pisania na poziomie B2+.

PPW_K3_U09

Absolwent potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i
metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz
dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz
identyfikować spontaniczne zachowania dzieci lub uczniów jako sytuacje wychowawczo-dydaktyczne i
wykorzystywać je w procesie edukacji oraz realizacji celów terapeutycznych;

PPW_K3_U18
Absolwent potrafi rozróżniać orientacje metodologiczne w badaniach naukowych, formułować cele i
problemy badawcze, stosować dobór adekwatnych metod i technik, konstruować narzędzia badawcze,
opracowywać, prezentować i interpretować wyniki badań, wyciągać wnioski, wskazywać kierunki dalszych
badań w obrębie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej;

PPW_K3_U01 Absolwent potrafi obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, analizować je z wykorzystaniem wiedzy
pedagogiczno-psychologicznej i aksjologicznej oraz proponować rozwiązania problemów;

PPW_K3_U22 Absolwent potrafi projektować ścieżkę własnego rozwoju, uwzględniając m. in. samodoskonalenie oraz
profilaktykę wypalenia zawodowego

PPW_K3_U23
Absolwent potrafi potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i
opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania
innowacyjne

PPW_K3_K08
Absolwent jest gotów do efektywnej pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról, posiada umiejętność
współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami dzieci oraz innymi członkami
społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej

PPW_K3_K09
Absolwent jest gotów do porozumiewania się z osobami z różnych środowisk i o różnej kondycji
emocjonalnej, potrafi dialogowo rozwiązywać konflikty oraz tworzyć dobrą atmosferę dla komunikacji w
grupie przedszkolnej i w klasie szkolnej oraz poza nimi

PPW_K3_K02
Absolwent jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i
odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z
roli nauczyciela, jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w
środowisku społecznym
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Kod Treść

PPW_K3_K07
Absolwent jest gotów do budowania relacji wzajemnego zaufania między wszystkimi podmiotami procesu
wychowania i kształcenia, w tym z rodzicami, potrafi włączyć ich w działania sprzyjające efektywności
edukacyjnej

PPW_K3_K10 Absolwent jest gotów do rozpoznawania specyfiki środowiska lokalnego i regionalnego oraz podejmowania
współpracy na rzecz dobra dzieci i tego środowiska

PPW_K3_K12 Absolwent jest gotów do formowania właściwych zachowań i postaw dzieci lub uczniów, w tym wobec
kultury i sztuki

PPW_K3_K01
Absolwent jest gotów do dokonywania oceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności w trakcie
realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), ma świadomość
poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju
osobistego

PPW_K3_K04 Absolwent jest gotów do refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej, wykazuje
cechy refleksyjnego praktyka, ma świadomość znaczenia profesjonalizmu


