Aneks do opisu efektów uczenia się dla kierunku filologia germańska
(studia pierwszego stopnia), od roku akademickiego 2019/2020.
Szczegółowy opis wiedzy, umiejętności i kompetencji zawartych w efektach uczenia się
odnoszących się do przedmiotów specjalności nauczycielskiej
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Absolwent zna i rozumie:
 niemiecką terminologię z zakresu dydaktyki języka;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- miejsce danego przedmiotu w ramowych planach nauczania;
 podstawę programową przedmiotu, jego cele kształcenia i treści nauczania;
 strukturę wiedzy oraz kluczowe kompetencje w zakresie nauczania przedmiotu;
 zagadnienia związane z programem nauczania – tworzenie i modyfikację, analizę,
ocenę, dobór i zatwierdzanie oraz zasady projektowania procesu kształcenia oraz
rozkładu materiału;
 kompetencje merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela;
 rolę nauczyciela jako popularyzatora wiedzy oraz znaczenie współpracy
nauczyciela z rodzicami, pracownikami szkoły i środowiskiem pozaszkolnym;
 metody nauczania, w tym metody aktywizujące;
 metodykę realizacji poszczególnych treści kształcenia;
 organizację pracy w klasie szkolnej i grupach;
 sposoby organizowania przestrzeni klasy szkolnej;
 metody kształcenia w odniesieniu do nauczanego przedmiotu;
 rolę diagnozy, kontroli i oceniania w pracy dydaktycznej;
 egzaminy kończące etap edukacyjny i sposoby konstruowania testów,
sprawdzianów oraz innych narzędzi oceniania uczniów;
 diagnozę wstępną grupy uczniowskiej i każdego ucznia;
 metody i techniki uczenia się, a także utrwalania wiedzy i umiejętności;
 znaczenie rozwijania umiejętności osobistych i społeczno-emocjonalnych
uczniów;
 potrzebę kształtowania u ucznia pozytywnego stosunku do nauki, rozwijania
ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej w szkole i przez całe życie,
logicznego i krytycznego myślenia;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ma wiedzę o powiązaniach dydaktyki języka niemieckiego z innymi dyscyplinami
(dydaktyką ogólną, psychologią, pedagogiką, językoznawstwem).
UMIEJĘTNOŚCI
Absolwent potrafi:
 identyfikować typowe zadania szkolne z celami kształcenia;
 analizować rozkład materiału oraz identyfikować powiązania treści przedmiotu z
innymi treściami nauczania;
 kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności i rozwojowi zainteresowań
uczniów oraz popularyzacji wiedzy;
 podejmować skuteczną współpracę z rodzicami, pracownikami szkoły i
środowiskiem pozaszkolnym;
 dobierać metody pracy klasy oraz środki dydaktyczne aktywizujące uczniów i
uwzględniające ich potrzeby edukacyjne;
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oceniać pracę uczniów wykonywaną w klasie i w domu;
skonstruować sprawdzian służący ocenie danych umiejętności uczniów;
rozpoznać typowe dla nauczanego przedmiotu błędy uczniowskie i wykorzystać
je w procesie dydaktycznym;
 przeprowadzić wstępną diagnozę umiejętności ucznia;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- posługiwać się pojęciami z zakresu dydaktyki języka;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- dostosować sposób komunikacji do poziomu rozwojowego uczniów; poprawnie
stosować język lekcyjny.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Absolwent jest gotów do:
 adaptowania metod pracy do potrzeb uczniów;
------------------------------------------------------------------------- popularyzowania wiedzy w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym;
 zachęcania uczniów do podejmowania prób badawczych;
 promowania odpowiedzialnego i krytycznego wykorzystywania mediów
cyfrowych oraz poszanowania praw własności intelektualnej;
 kształtowania umiejętności współpracy uczniów, w tym grupowego
rozwiązywania problemów;
 rozwijania u uczniów ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej oraz
logicznego i krytycznego myślenia;
 kształtowania nawyku systematycznego uczenia się i korzystania z różnych źródeł
wiedzy, w tym z internetu;
 stymulowania uczniów do uczenia się przez całe życie;
----------------------------------------------------------------------------------------------------- kształtowania ich kompetencji komunikacyjnych i nawyków kulturalnych.

Efekty przygotowane na podstawie Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego: Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

