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Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Podstawy dydaktyki 

Nazwa w języku angielskim Basics of didactic 

Język wykładowy Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest 
oferowany  

Moduł kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela 

Jednostka realizująca Instytut Edukacji 

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Obowiązkowy 

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

Rok studiów  III 

Semestr 5 

Liczba punktów ECTS 2 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu dr Barbara Dobrowolska 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia dr Barbara Dobrowolska 

Założenia i cele przedmiotu 
Zapoznanie z podstawowymi elementami procesu 
edukacji i założeniami procesu nauczania i uczenia 
się 

Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia Odniesienie do 
standardów 
kształcenia Po ukończeniu przedmiotu absolwent: 

W_01 
posiada wiedzę na temat współczesnych teorii dotyczących 
wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych 
uwarunkowań tych procesów  

MN_W04 

W_02 
posiada wiedzę na temat głównych środowisk wychowawczych, ich 
specyfiki i procesów w nich zachodzących 

MN_W04 

Forma i typy zajęć Wykład 

Wymagania wstępne i dodatkowe 

Brak 

Treści modułu kształcenia 

1. Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna. Przedmiot i zadania współczesnej 
dydaktyki. Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe. Główne nurty myślenia o edukacji 
szkolnej i szkole.  

2. Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa. Modele 
współczesnej szkoły: tradycyjny, humanistyczny, refleksyjny i emancypacyjny. 
Szkolnictwo alternatywne. Program ukryty szkoły. Współczesne koncepcje nauczania. 
Modele profesjonalizmu i ich implikacje dla edukacji nauczycieli. Edukacja do refleksyjnej 
praktyki.  

3. Proces nauczania-uczenia się. Środowisko uczenia się. Szkolne uczenie się. Cele 
kształcenia - źródła, sposoby formułowania i rodzaje. Zasady dydaktyki. Metody 
nauczania. Organizacja procesu kształcenia i pracy uczniów. Lekcja (jednostka 
dydaktyczna) i jej budowa. Style i techniki pracy z uczniami. Formy organizacji uczenia 
się. Środki dydaktyczne.  

4. System oświaty. Organizacja i funkcjonowanie. Aspekty prawne funkcjonowania 



systemu oświaty i szkoły, elementy prawa oświatowego. Szkoła (w tym szkoła specjalna) 
i jej program. Europejski kontekst zmiany programu szkoły. Wzorce i modele programów 
nauczania. Programy przedmiotowe, międzyprzedmiotowe i blokowe. Programy 
autorskie. Ewaluacja programów. Treści nauczania. Plany pracy dydaktycznej.  

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

6. Projektowanie działań edukacyjnych w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych 
oraz szczególnych uzdolnień uczniów. Kategorie uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi i charakterystyka ich funkcjonowania. Formy kształcenia uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: przedszkola i szkoły ogólnodostępne, 
integracyjne oraz specjalne, klasy terapeutyczne, indywidualne nauczanie.  

7. Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. Wewnątrzszkolny system oceniania, 
sprawdziany i egzaminy zewnętrzne. Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów oraz 
efektywności dydaktycznej nauczyciela i jakości pracy szkoły.  

8. Język jako narzędzie pracy nauczyciela. Porozumiewanie się w celach dydaktycznych – 
sztuka wykładania, sztuka zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności 
komunikacyjnej uczniów. Edukacyjne zastosowania mediów. 

Literatura podstawowa 

1. Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Wyd. BGW, Warszawa 1996 
2. Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, Wyd. Graf Punkt, Warszawa 2000 
3. W.Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. Żak, Warszawa 1996 
4. J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. A. Marszałek, Toruń 1998 
5. K. Żegnałek, Dydaktyka ogólna. Wybrane zagadnienia, WSP TWP, Warszawa 2005 

Literatura dodatkowa 

1. R.I. Arends, Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1998 
2.H. Hamer, Klucz do efektywności nauczania, Wyd. Veda, Warszawa 1994 
3.S. Nalaskowski, O zasadach nauczania, Wyd. A.marszałek, Toruń 1999 
4.B. Niemierko, Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, WSiP, Warszawa 1997 
5.W. Okoń, Dziesięć szkół alternatywnych, WSiP, Warszawa 1997   

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne 

Metody: podająca, dyskusja 
Formy: zbiorowa, grupowa 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta 

Obecność 100% na wykładach, znajomość treści wykładów . Na ocenę składa się odpowiedź 
studenta na zadane pytania egzaminacyjne, za które otrzymuje oceny. Ocena jest tym wyższa, 
im bardziej wyczerpujące są odpowiedzi na zadane pytanie. Ocenę końcową stanowi średnia 
arytmetyczna ocen z odpowiedzi na pytania z podanej listy zagadnień.  
 

Forma i warunki zaliczenia 

 
Egzamin pisemny. Ocena wystawiona na podstawie średniej ocen uzyskanych z odpowiedzi na 
3 pytania z listy zagadnień podanych studentowi.  
  

Bilans punktów ECTS 

(studia stacjonarne i niestacjonarne) 
 
Wykład – 30 godz. 
Przygotowanie do egzaminu – 5 godz. 



Praca samodzielna studenta związana z przygotowaniem do wykładu – 5 godz. 
Samodzielne poszukiwanie i studiowanie literatury – 10 godz. 
Łącznie – 50 godz.  
Liczba punktów ECTS – 2 

 

 


