
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:   Podstawy dydaktyki 

Nazwa w języku angielskim:   The basics of didactics 

Język wykładowy:   polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   Filologia polska 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny):   fakultatywny 

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia):   pierwszego stopnia 

Rok studiów:  drugi  

Semestr:   3 

Liczba punktów ECTS:  2  

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  dr Renata Bryzek 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Renata Bryzek 

Założenia i cele przedmiotu:  
 

Opanowanie przez studenta podstawowej wiedzy 
oraz umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej. 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Symbol efektu 
kierunkowego 

WIEDZA 

Student: 

W_01 
definiuje dydaktykę jako subdyscyplinę pedagogiczną, rozróżnia dydaktykę ogólną 
od dydaktyk szczegółowych; wskazuje przedmiot współczesnej dydaktyki;  

KW_04 

W_02 
wskazuje zadania szkoły jako instytucji edukacyjnej; prezentuje modele 
współczesnej szkoły;  

KW_04 

W_03 
wymienia współczesne koncepcje nauczania; przedstawia proces nauczania – 
uczenia się oraz środowisko uczenia się;   

KW_04, KW_05 

W_04 
wymienia akty prawne określające funkcjonowania systemu oświaty i szkoły oraz 
akty prawa wewnątrzszkolnego; wskazuje ich funkcje;   

KW_03, KW_08, 
KW_12 

W_05 
przedstawia znaczenie i strukturę podstawy programowej w edukacji; 

 
KW_03 

W_06 
omawia wzorce, modele, rodzaje programów nauczania; prezentuje podręcznik 
jako narzędzie kształcenia; 

KW_03 

W_07 
prezentuje różnorodne ujęcia celów nauczania, wskazuje ich rolę w 
poszczególnych etapach procesu kształcenia; 

KW_03 

W_08 

omawia zasady i metody nauczania, formy pracy ucznia w dydaktyce ogólnej; 
wskazuje różnorodne środki dydaktyczne, w tym narzędzia technologii 
informacyjno- komunikacyjnych i sposoby ich wykorzystania w procesie 
dydaktycznym;  

KW_03, KW_10, 
KW_14 

W_09 identyfikuje lekcję jako jednostkę dydaktyczną, omawia strukturę lekcji, prezentuje 
różne ujęcia konspektu/ planu metodycznego lekcji, style i techniki nauczania/ 
uczenia się;  

KW_03 

W_10 definiuje plan dydaktyczny; wyróżnia rodzaje i wskazuje funkcje planów pracy 
nauczyciela, omawia ich strukturę; 

KW_03 

Jednostka realizujaca:      Instytut Polonistyki i Neofilologii



W_11 przedstawia klasę szkolną jako środowisko edukacyjne, w którym zachodzą różne 
procesy społeczne; prezentuje style kierowania klasą, sposoby utrzymania ładu i 
dyscypliny w klasie oraz motywowania uczniów do nauki;  

KW_03, KW_06 

W_12 prezentuje przykłady specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz sposoby 
indywidualizacji procesu kształcenia; przedstawia ideę edukacji włączającej; 
wskazuje rodzaje działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
szkole; 

KW_03, KW_09 

W_13 omawia działania edukacyjne w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych 
oraz szczególnych uzdolnień uczniów; prezentuje formy kształcenia uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych etapach edukacyjnych; 

KW_03, KW_09 

W_14 wskazuje rolę diagnozy, kontroli i oceny wyników kształcenia; rozróżnia 
sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów z zastosowaniem celowo dobranych 
metod i narzędzi; 

KW_03 

W_15 zna zasady etyki zawodu nauczyciela; prezentuje organizowanie współpracy 
nauczyciela z rodzicami, innymi nauczycielami i środowiskiem; ukazuje rolę języka 
jako narzędzia pracy nauczyciela; 

KW_03, KW_06, 
KW_09, KW_13 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Student: 
 

U_01 
charakteryzuje dydaktykę jako subdyscyplinę pedagogiczną będącą podstawą 
organizowania procesu kształcenia i wychowania; określa zadania współczesnej 
dydaktyki szkolnej; charakteryzuje główne nurty w rozwoju edukacji; 

KU_01 

U_02 
określa miejsce szkoły we  współczesnym społeczeństwie; porównuje różne 
modele szkoły;  

KU_0 2 

U_03 
charakteryzuje zawód nauczyciela jako profesję, określa kompetencje nauczyciela 
niezbędne w praktyce szkolnej;   

KU_10 

U_04 
stosuje właściwe zapisy aktów prawnych określających funkcjonowania systemu 
oświaty i szkoły oraz aktów prawa wewnątrzszkolnego w planowaniu procesu 
kształcenia;   

KU_06 

U_05 
omawia funkcje podstawy programowej w edukacji, określa relacje pomiędzy 
podstawą programową a programem nauczania; 

KU_02 

U_06 
określa rolę programu nauczania i podręcznika w procesie kształcenia; 

 
KU_02 

U_07 
trafnie formułuje cele ogólne i cele operacyjne; 

 
KU_02 

U_08 
charakteryzuje i porównuje metody nauczania, podaje przykłady ich zastosowania 
w procesie kształcenia; określa rolę różnorodnych środków dydaktycznych w 
procesie dydaktycznym; 

KU_02, KU_06, 
KU_07 

U_09 
określa rolę konspektu w prowadzeniu lekcji, porównuje różne ujęcia planu 
metodycznego lekcji; 

KU_02, KU_06 

U_10 
charakteryzuje plan pracy nauczyciela jako narzędzie służące organizacji procesu 
kształcenia; 

KU_02, KU_06 

U_11 
projektuje propozycje rozwiązywania problemów w klasie jako środowisku 
edukacyjnym oraz motywowania uczniów do nauki; 

KU_01, KU_04, 
KU_05, KU_08 

U_12 

projektuje przykładowe działania w zakresie indywidualizacji nauczania i pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w szkole;  

 

KU_01, KU_04, 
KU_09 

U_13 
projektuje działania edukacyjne w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych 
oraz szczególnych uzdolnień uczniów; charakteryzuje formy kształcenia uczniów 

KU_01, KU_04, 
KU_08 



ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych etapach edukacyjnych; 

U_14 
celowo i efektywnie dobiera metody i narzędzia pomiaru dydaktycznego w 
procesie kształcenia; projektuje ewaluację pracy nauczyciela; 

KU_02, KU_12 

U_15 
projektuje model współpracy nauczyciela z rodzicami, uczniami, innymi 
nauczycielami; projektuje sytuacje lekcyjne służące zwiększaniu aktywności 
komunikacyjnej uczniów. 

KU_05, KU_11 

 
KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Student: 
 

K_01 
zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, ma 
świadomość roli nauczyciela w organizowaniu procesu kształcenia i potrzeby 
budowania autorytetu opartego na podmiotowych relacjach; 

KS_01 

K_02 
potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień szkolnego 
kształcenia, świadomie buduje właściwe relacje z podmiotami zaangażowanymi w 
proces kształcenia; 

KS_06 

K_03 
ma świadomość etycznego wymiaru pracy nauczyciela we wszystkich obszarach 
– wychowania, nauczania, oceniania, współpracy z podmiotami zaangażowanymi 
w edukację. 

KS_04, KS_05 

Forma i typy zajęć:  wykład 30 godz. 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

1. Równoległe studiowanie zagadnień z zakresu pedagogiki i psychologii rozwojowej. 

Treści modułu kształcenia: 

 

1. Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna. Przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki. Dydaktyka 
ogólna a dydaktyki przedmiotowe. Główne nurty w edukacji.  

2. Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój jednostki. Miejsce szkoły w społeczeństwie. Modele 
współczesnej szkoły: tradycyjny, humanistyczny, refleksyjny i emancypacyjny. Szkolnictwo alternatywne. 
Program ukryty szkoły.  

3. Współczesne koncepcje nauczania. Modele profesjonalizmu i ich implikacje dla edukacji nauczycieli. 
Edukacja do refleksyjnej praktyki. Proces nauczania – uczenia się. Środowisko uczenia się.   

4. Aspekty prawne funkcjonowania systemu oświaty i szkoły. Ustawy i rozporządzenia regulujące pracę 
szkoły. Akty prawa wewnątrzszkolnego. Szkoła (w tym szkoła specjalna) i jej program.   

5. Rola podstawy programowej w organizacji pracy szkoły. Cele kształcenia i wychowania. Treści 
nauczania.  

6. Wzorce i modele programów nauczania. Rodzaje programów nauczania. Rola programu nauczania w 

procesie kształcenia. Programy przedmiotowe, międzyprzedmiotowe i blokowe. Programy autorskie. 

Ewaluacja programów. Podręcznik jako narzędzie kształcenia – struktura, układ treści, funkcje. 

7. Cele kształcenia – źródła, sposoby formułowania i rodzaje. Cele ogólne, szczegółowe, operacyjne – ich 
rola w organizowaniu procesu kształcenia i pracy uczniów. 

8. Zasady dydaktyki, metody nauczania, formy pracy ucznia, środki dydaktyczne w procesie kształcenia. 

9. Lekcja jako jednostka dydaktyczna. Budowa lekcji. Style i techniki pracy z uczniami. Różne ujęcia 
konspektu/ planu metodycznego lekcji.  

10. Plany pracy dydaktycznej nauczyciela. Rodzaje i funkcje planów. 

11. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne. Style kierowania klasą. Procesy społeczne w klasie. 
Integracja klasy szkolnej. Ład i dyscyplina w szkole i w klasie. Poznawanie uczniów i motywowanie ich 
do nauki.  

12. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej. Edukacja włączająca. 
Indywidualizacja nauczania. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole.  



 

13. Projektowanie działań edukacyjnych w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz szczególnych 
uzdolnień uczniów. Formy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych 
etapach edukacyjnych.  

14. Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. Ocenianie wewnątrzszkolne i egzaminy zewnętrzne. 
Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów, ewaluacja pracy nauczyciela, szkoły.  

15. Etyka zawodu nauczyciela. Współpraca nauczyciela z rodzicami, innymi nauczycielami i środowiskiem. 
Język jako narzędzie pracy nauczyciela. Porozumiewanie się w celach dydaktycznych – sztuka 
wykładania, sztuka zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów.  

Literatura podstawowa: 

1. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998. 

2. Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1994. 

3. F. Bereźnicki, Podstawy dydaktyki, Kraków 2007.  

4. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych : implikacje dydaktyczne i wychowawcze, red. D. 
Umiastowska, J. Gebreselassie, Gorzów Wielkopolski 2014. 

Literatura dodatkowa: 

1. R. I. Arends, Uczymy się nauczać, Warszawa 1995. 

2. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, (red.) K. Kruszewski, Warszawa 1993.  

3. A. Tanajewska, R. Naprawa, J. Stawska, Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 
poradnik dla nauczyciela, Warszawa 2014. 

4. Ustawy i rozporządzenia określające funkcjonowanie oświaty.  

5. Codzienność szkoły: uczeń, red. E. Bochno, I. Nowosad, M. J. Szymański, Kraków 2014. 

6. A. Paszkiewicz, M. Łobacz, Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej, Warszawa 
2013. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład tradycyjny z elementami wykładu konwersatoryjnego, wspomagany technikami multimedialnymi  

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Egzamin ustny 

Forma i warunki zaliczenia: 

Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: co najwyżej dwie usprawiedliwione nieobecności oraz zdanie egzaminu.  

Poprawy: zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej. 

Bilans punktów ECTS: 

Aktywność Obciążenie studenta 

Udział w wykładach 15 godz. 

Udział w ćwiczeniach 15 godz. 

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń - 

Udział w konsultacjach z przedmiotu - 

Samodzielne przygotowanie się do kolokwiów  - 

Przygotowanie się do egzaminu i obecność na 
egzaminie 

30 godz. 
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz. 

Punkty ECTS za przedmiot 2 ECTS 
 


