OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Umiejscowienie w obszarach kształcenia: studia podyplomowe w zakresie Przygotowania pedagogiczno – metodycznego w zakresie
nauczania języka angielskiego lokują się w obszarze nauk humanistycznych i w obszarze nauk społecznych
Nazwa studiów:

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNO – METODYCZNE W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA
ANGIELSKIEGO
Typ studiów: KWALIFIKACYJNE
Symbol

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych
Absolwent:
WIEDZA

K_W01

Ma wiedze na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym,
poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych

K_W02

Charakteryzuje procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń

K_W03

Zna mechanizmy wychowania i kształcenia, w tym ich filozoficznych, społeczno - kulturowych, psychologicznych, biologicznych i
medycznych podstaw

K_W04

Orientuje się we współczesnych teoriach dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych
procesów

K_W05

Orientuje się w metodyce wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności
pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz
integracyjnych)

K_W06

Zna bezpieczeństwo i higienę pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, do pracy w których uzyskuje
przygotowanie

K_W07

Ma elementarną wiedzę o powiązaniu dyscyplin filologicznych z dyscyplinami koniecznymi do poszerzania wiedzy (historia, filozofia i
inne wybrane)

K_W08

Ma uporządkowaną wiedzę o strukturze współczesnego języka angielskiego oraz podstawowe informacje z zakresu historii tego
języka

K_W09

Ma podstawową wiedzę z zakresu historii literatury i i kultury danego obszaru językowego i kulturowego

K_W10

Ma podstawową wiedzę na temat interpretacji tekstów i rozumie podstawowe metody ich krytycznej analizy

K_W11

Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym i społecznym Polski i
wybranego obszaru językowego i kulturowego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01

dokonuje obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych

K_U02

wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju
sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji

K_U03

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną
(dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii

K_U04

Dobiera i wykorzystuje dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań
pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy
dydaktycznej

K_U05

potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce

K_U06

Zna język angielski na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U07

Potrafi przeprowadzić analizę teksu z zastosowaniem metod , uwzględniając przy tym kontekst społeczny i kulturowy

K_U08

Posiada podstawową umiejętność tworzenia fachowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim oraz typowych prac
pisemnych w zakresie filologii z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i korzystając z literatury przedmiotu

K_U09

Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych na tematy życia codziennego, tematy popularnonaukowe i zawodowe w
języku polskim i angielskim z użyciem dostępnych technik prezentacji

K_U10

Ma elementarne umiejętności i merytorycznej argumentacji, formułowania wniosków i samodzielnych sądów w języku polskim i
angielskim
KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju
osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych
(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych)

K_K02

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

.K_K03

ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

K_K04

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i
opiekuńcze)

