
 
 

 
Zamieszczona poniżej Ocena Programu Nauczania do Gimnazjum dotyczy obu wersji tego 
Programu: III.0 (klasy rozpoczynające) i III.1 (klasy kontynuujące). Według autorek 
programu sposoby pracy z uczniami oraz ich oceniania, proponowane wyposażenie sal 
lekcyjnych, materiały dodatkowe  i inne aspekty nauczania języka angielskiego nie powinny 
różnić się w sposób znaczący w obu poziomach. Ocena dotyczy w znacznej mierze ogólnych 
założeń programowych oraz proponowanej metodologii, które dla obu wersji Programu 
nauczania są wspólne. Mimo oczywistych różnic co do zakresu omawianego materiału i 
poziomu zaawansowania uczniów, podejście do zdobywania założonych umiejętności na 
każdym etapie edukacyjnym jest spójne w obu wersjach. 
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Opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych programu 
ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

Program zakłada równomierne rozwijanie wszystkich sprawności językowych 
uwzględnionych w podstawie programowej dla III etapu edukacyjnego. Zagadnienia 
rozpisane są szczegółowo na poszczególne klasy, ale jednocześnie nacisk położony jest na 
indywidualizację pracy z uczniem oraz konieczność dostosowania wymagań, tak aby każdy 
zdający osiągnął maksimum swoich możliwości. Nadrzędnym celem nauczania jest 
wykształcenie kompetencji językowej umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim 
i wykorzystywanie go w typowych sytuacjach życia codziennego. 

Dużo uwagi autorki poświęcają wykorzystaniu technik audiowizualnych, technologii 
informacyjno-komunikacyjnej oraz korzystaniu z różnorodnych źródeł informacji (np. 
przygotowanie prac projektowych, angielski na angielski), co jest jedną z ważniejszych 
umiejętności kształtowanych na etapie nauki w gimnazjum. 

Zróżnicowana tematyka, uwzględnienie wielu problemów społecznych oraz rozbudowany 
element kulturowy zapewniają możliwość realizacji na lekcjach języka obcego 
najważniejszych zadań edukacyjnych określonych w podstawie programowej (np. 
przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, pobudzanie kreatywności, 
ciekawości poznawczej oraz wychowywanie w duchu tolerancji i otwartości na inne kultury). 

 



 

Opis szczegółowych celów kształcenia i wychowania zawartych w programie 

Opis szczegółowych celów kształcenia i wychowania odpowiada zapisom zawartym w 
podstawie programowej dla III etapu edukacyjnego. Cele kształcenia to przede wszystkim 
umiejętności, których opanowanie zapewnia uczniom sprawne funkcjonowanie we 
współczesnym świecie czyli komunikowanie się w mowie i piśmie w języku obcym. 

Cele wychowawcze najpełniej rozwijane są w zaproponowanym programie w zakresie 
współdziałania w grupie oraz wdrażania uczniów do samodzielności w procesie uczenia się 
języka obcego. 

 

Opis zgodności treści programu z podstawą programową: 

Treści zawarte w programie są zgodne z podstawą programową, chociaż część z nich 
zdecydowanie wykracza poza możliwości przeciętnego ucznia na tym etapie. Dotyczy to 
zwłaszcza części zawierającej konstrukcje zdaniowe i zakres materiału gramatycznego, który 
wyczerpuje bardzo szeroki zakres zagadnień odpowiadający obecnym wymaganiom do 
matury na poziomie podstawowym, a częściowo nawet rozszerzonym. Zakładam, że taki 
poszerzony zakres treści umożliwia nauczycielowi pracę z uczniem zdolnym, ale jednocześnie 
będzie on wymagał indywidualnego dobór zagadnień dla poszczególnych klas i uczniów i 
ograniczenia tych treści dla klas/uczniów o niższych umiejętnościach. 

 

Opis osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości 
indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków 
dydaktycznych 
Program przedstawia sposoby osiągania celów w różnych aspektach. Odnosi się nie tylko do 
zalecanych metod nauczania zapewniających jak największą komunikatywność oraz technik 
umożliwiających rozwijanie poszczególnych sprawności językowych, ale zaleca także 
dopasowanie tych metod do odbiorcy poprzez rozpoznanie potrzeb uczniów, ich stylów 
uczenia się oraz zainteresowań. Duży nacisk położony na autonomię zdającego oraz 
wypracowanie w uczniach dążenia do samodzielnego zdobywania wiedzy i planowania 
swojego rozwoju jest niewątpliwie dużym atutem tego programu i jedną z kluczowych metod 
osiągnięcia celów kształcenia (zróżnicowanych dla poszczególnych klas/uczniów). 
 
Opis założonych osiągnięć ucznia 
Wymagania ogólne i szczegółowe wyszczególnione w podstawie programowej są zakładanym 
minimum, jakie osiągną przeciętni uczniowie. Program przewiduje znaczne poszerzenie treści 
nauczania, umożliwiające osiągnięcie znacznie wyższej kompetencji językowej uczniom o 
wyższym możliwościach. Dostosowanie treści do poziomu ucznia jest zadaniem nauczyciela. 

 

W przypadku programu nauczania ogólnego, uwzględniającego dotychczasową 
podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu MENiS z 
dnia 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 
51, poz. 458, z późn. zm.) – opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem 
standardów wymagań będących podstawą do przeprowadzania sprawdzianów i 
egzaminów, określonych w przepisach rozporządzenia MEN z dnia 10 sierpnia 
2001r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów (Dz.U.Nr 92, poz.1020, z późn. zm.) 

nie dotyczy 



 
 
Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia 
Oprócz tradycyjnych sposobów oceny pracy uczniów, program proponuje wprowadzenie 
nowatorskiego systemu kredytów, zachęcającego uczniów do systematycznej i 
wieloaspektowej pracy nad poszerzeniem swoich umiejętności językowych. Ciekawą 
propozycją jest także Raport Postępów Ucznia, który wymaga od nauczyciela systematycznej 
oceny zdającego w szerszym zakresie niż tylko ocena umiejętności językowych (np. 
frekwencja, stosunek do nauki, obowiązkowość, itp.). Autorki proponują też nowy sposób 
dokonywania bieżącej oceny umiejętności uczniów, tzw. test otwarty, który jest zachętą do 
samodzielnej weryfikacji swojej wiedzy, ale ma duże znaczenie motywujące, ponieważ 
umożliwia każdemu uczniowi osiągnięcie sukcesu.  
 
Poprawność programu pod względem merytorycznym 
Program jest poprawnie skonstruowany pod względem merytorycznym. Uwzględnione są w 
nim umiejętności przewidziane w podstawie programowej. Zakres materiału dla każdej klasy 
gimnazjum uwzględnia funkcje językowe, zakres tematyczny i leksykalny oraz zakres 
materiału gramatycznego. Na każdym etapie nauki realizowane są zagadnienia ze wszystkich 
tematów uwzględnionych w podstawie programowej dla III etapu edukacyjnego (III. 1 oraz 
III.0).  
 
Poprawność dydaktyczna programu – (materiał przystępny dla uczniów, 
uszeregowany materiał zgodnie z zasadą stopniowania trudności, uwzględniający 
zainteresowania i potrzeby uczniów, różnorodność metod, uwzględniający 
indywidualizację kształcenia) : 
Jak już podkreśliłam wcześniej, pełna realizacja treści zawartych w programie będzie raczej 
możliwa dla uczniów o umiejętnościach powyżej przeciętnej, ale po odpowiedniej adaptacji 
możliwe jest realizowanie programu w klasach o różnych możliwościach.Materiał jest 
uszeregowany zgodnie z zasadą stopniowania trudności, ale jednocześnie większość 
zagadnień jest przypominana i poszerzana na kolejnych etapach edukacyjnych. Tematyka 
poruszana w poszczególnych częściach programu jest zróżnicowana, odpowiednia do wieku 
uczniów i dostosowana do typowych w tym wieku zainteresowań. Program proponuje 
różnorodne metody dydaktyczne, w tym wiele propagujących autonomię ucznia, i zakłada 
indywidualizację kształcenia oraz dostosowanie metod nauczania do potrzeb i osiągnięć 
uczniów. 
 
Ocena możliwości realizacji treści wykraczających poza podstawę programową 
zawartych w programie 
Możliwość realizacji treści wykraczających poza podstawę programową będzie zapewne 
zależała od możliwości poszczególnych uczniów w grupie. Zakładana w programie 
indywidualizacja zakłada zróżnicowany stopień realizacji treści wykraczających poza 
podstawę programową.  
 
Ocena możliwości planowania i realizacji wybranego programu w cyklu trzyletnim 
Program jest możliwy do zrealizowania w cyklu trzyletnim, chociaż w przypadku słabszych 
grup/ uczniów konieczne będzie ograniczenie treści nauczania. Z drugiej strony w pełnej 
wersji zapewnia on uczniom o większych możliwościach osiągnięcie znacznie wyższej 
kompetencji językowej niż ta przewidziana w podstawie programowej (dotyczy to przede 
wszystkim zagadnień leksykalno-gramatycznych) 
 
 
 



 
 
Ocena interdyscyplinarności programu (łączenie treści z innych przedmiotów) 
Program obejmuje wiele zagadnień łączących kształcenie umiejętności językowych z 
treściami z innych przedmiotów. Specyfika nauki języka zapewnia interdyscyplinarność tego 
przedmiotu. Podobnie jak w przypadku realizowanych wcześniej ścieżek przedmiotowych, 
lekcje języka obcego umożliwiają nabywanie i wykorzystywanie wiedzy z szerokiego zakresu 
dziedzin nauki i ma to odzwierciedlenie w przedstawionym mi do recenzji programie. Typowe 
zagadnienia łączące treści z innych przedmiotów to np. ekologia, kultura i sztuka, ochrona 
zdrowia, wiedza na temat historii i geografii innych krajów. Dodatkowo wiele metod 
zaproponowanych w programie (np. praca metodą projektów) sprzyja wykorzystywaniu i 
rozwijaniu wiedzy uczniów z innych przedmiotów. 
 
Wymienić przedmioty 

 biologia (ekologia, choroby, ochrona zdrowia)  
 geografia (kierunki świata, kontynenty, kraje oraz ich położenie, stolice, itp.)  
 historia (sławne postacie historyczne, wydarzenia z historii powszechnej, ze 

szczególnym uwzględnieniem krajów anglojęzycznych)  
 muzyka i plastyka (sławni artyści ich dzieła, filmy, muzyka, media) 

 
Zawartość treści wychowawczych zawartych w programie zgodnych z podstawą 
Treści nauczania oraz metody zaproponowane w programie umożliwiają realizacji 
następujących zagadnień wychowawczych: 

 przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym 
 profilaktyka uzależnień 
 ochrona zdrowia 
 zasady bezpieczeństwa 
 zachowania ekologiczne 
 współdziałanie w grupie 
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