
Uzasadnienie wyboru kandydatów do pracy w charakterze lektora języka angielskiego w Studium 
Języków Obcych Marynarki Wojennej 

  

Poniżej przedstawione są charakterystyki kandydatów rekomendowanych do zatrudnienia przez 
Komisję Kwalifikacyjną. Traktowane są one jako zbiór cech kandydata, stanowiących integralną całość,  
najbardziej pożądanych z punktu widzenia zadań realizowanych przez SJO. Pod uwagę wzięto również 
zakładaną zdolność kandydatów do szybkiej adaptacji do specyfiki nauczania języka obcego w AMW, 
wymaganej metodologii prowadzenia zajęć w różnych konfiguracjach dydaktycznych (nie 
występujących w innych ośrodkach językowych) oraz kultury organizacyjnej SJO. 

 

1.  mgr Paweł PEPLIŃSKI 
- ponad 18 lat doświadczenia w pracy jako nauczyciel języka angielskiego 
- doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego dla potrzeb zawodowych oraz dla 

potrzeb akademickich 
- znajomość różnych systemów egzaminacyjnych takich jak np. TOEFL, IELTS, LCCI 
- doświadczenie w pracy egzaminatora w ramach egzaminów standaryzowanych 
- umiejętność pracy w zespołach językowych 
- umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami wspomagającymi proces 

nauczania języka obcego 
- doświadczenie w pracy zdalnej oraz umiejętność pracy na platformach Microsoft 

Teams, Zoom  
- znajomość efektywnych metod nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem 

narzędzi cyfrowych oraz problematyki rozwijania umiejętności autonomicznego 
nauczania i uczenia się języka obcego 

 
 
 

2. mgr Katarzyna GISZCZAK 
- 20 lat doświadczenia w pracy jako nauczyciel języka angielskiego 
- 10 letnie doświadczenie w pracy na stacjonarnych kursach intensywnych języka 

angielskiego organizowanych w Marynarce Wojennej RP  
- bardzo wysoka skuteczność w prowadzeniu zajęć na kursach intensywnych oraz na 

lektoratach studentów cywilnych 
- umiejętność pracy w małym zespole językowym realizującym zajęcia w ramach jednej 

grupy językowej zarówno jako członek zespołu lub jego lider 
- umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami wspomagającymi proces 

nauczania języka obcego 
- doświadczenie w pracy zdalnej oraz umiejętność pracy na platformach Microsoft 

Teams, Zoom  
- doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego dla potrzeb akademickich i 

specjalistycznych 

 

 

 



- znajomość wymagań językowych sformułowanych w STANAG 6001 dla 
poszczególnych poziomów zaawansowania językowego oraz systemu egzaminowania 
z języka angielskiego obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP 

 

 

 


