
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Dydaktyka 1 

Nazwa w języku angielskim:  Didactics 1.  

Język wykładowy:   POLSKI 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:   HISTORIA 

Jednostka realizująca:   INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

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

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

Rok studiów:  2 

Semestr:  3 

Liczba punktów ECTS:   3 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Rafał Roguski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:  Dr Rafał Roguski 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem wykładu i ćwiczeń z przedmiotu dydaktyka historii 1 jest 

przekazanie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji 

społecznych niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela 

oraz samodzielnego prowadzenia lekcji historii w szkole 

podstawowej. Celem zajęć jest przekazane wiedzy nt. 

projektowania procesu kształcenia, znajomości podstawy 

programowej, konstruowania konspektów i scenariuszy lekcji, 

tworzenie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia lekcji, 

pracy z podręcznikiem i jego obudową dydaktyczną. Studenci 

zostaną zapoznani z wykorzystaniem nowoczesnych środków 

dydaktycznych. Istotnym elementem kursu jest zagadnienie 

egzaminu po szkole podstawowej. 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 
Ma wiedzę dotyczącą relacji i zależności pomiędzy przeszłością a teraźniejszością oraz ich 

wpływu na świadomość i tożsamość współczesnych ludzi i społeczeństw. 
K_W09 

W_02 
Rozumie wpływ podłoża narodowego i kulturowego na różne stanowiska reprezentowane 

w naukach historycznych. 
K_W18 

W_03 
Orientuje się w działalności i aktualnej ofercie współczesnych instytucji kultury i zna 

metody upowszechniania wiedzy historycznej. 
K_W20 K_W21 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 Stosuje różnorodne, nowoczesne metody i techniki prezentacji wyników badań. K_U11 

U_02 

Wykorzystując zdobyte kompetencje i doświadczenia badawcze formułuje w sposób 

krytyczny i uzasadnia własne opinie w dyskusji naukowej, wykorzystując wiedzę i własne 

doświadczenia badawcze, jak też poglądy reprezentantów różnych nurtów 

historiograficznych. 

K_U13 K_U14 

U_03 
Przekazuje swą wiedzę w języku ojczystym z zastosowaniem profesjonalnej terminologii 

właściwej dla nauk historycznych i pokrewnych. 
K_U17 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 

Dąży do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, wykazuje 

odpowiedzialność i odwagę cywilną w sprzeciwianiu się instrumentalizacji wiedzy 

historycznej przez grupy narodowe, społeczne i polityczne. 

K_K03 

K_02 
Docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania tożsamości na poziomie 

lokalnym, regionalnym i narodowym. 
K_K04 

Forma i typy zajęć: 
Wykład konwersatoryjny 15. Ćwiczenia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (środki 

dydaktyczne, akty prawne itp.).30 



Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Wiedza na temat dydaktyki ogólnej, podstawowa wiedza nt. psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz dydaktyki 

nauczania w szkole podstawowej (II i III etap edukacyjny). 

Treści modułu kształcenia: 

Wykład:  

Dydaktyka historii jako subdyscyplina historyczna i jej zadania w Polsce i na świecie (1 godz.). 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej (2 g.)  

Cele kształcenia i treści nauczania szkolnej edukacji historycznej w szkole podstawowej (1 g.)  

Specyfika i prawidłowości uczenia się w  szkole podstawowej (1 g.).  

Kształtowanie pojęć historycznych (1 g.) 

Organizacja pracy w klasie. Praca w grupach Praca badawcza ucznia (1 g.).  

Ćwiczenia: 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej (1 g.).  

Cele kształcenia i treści nauczania szkolnej edukacji historycznej w  szkole podstawowej (1 g.). 

Projektowanie procesu kształceni. Rozkład materiału przedmiotu historia w klasy VII i VIII szkoły podstawowej. (2 godz.).  

Środki dydaktyczne w szkole podstawowej (2 godz.). 

Planowanie lekcji historii (1 godz.).  

Specyfika i prawidłowości uczenia się w szkole podstawowej (1 g.).  

Kształtowanie pojęć historycznych (1 g.). 

Projektowanie środowiska materialnego lekcji historii w szkole podstawowej (2 g.). 

Sytuacje wpływające na przebieg zajęć szkolnych (1 g.). 

Metoda projektów w nauczaniu historii (2 g.). 

Awans zawodowy nauczyciela (1 godz.).  

Literatura podstawowa: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dna 23. 12. 2008 w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.; Nowa podstawa programowa.  

M. Bieniek, Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007. 

E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwńska, S. Roszak, Edukacja historyczna. Teoria i praktyka, Warszawa 2008. 

Literatura dodatkowa: 

Multimedia w edukacji historycznej, pod red. J. Rulki i B. Tarnowskiej, Bydgoszcz 2002. 

J. Rulka, Współczesne problemy edukacji historycznej, Bydgoszcz 2002.  

T. Maresz, Wpływ tekstów źródłowych na rozwój myślenia uczniów, Bydgoszcz 2004. 

Gdyby...Całkiem inna historia Polski. Historia kontrfaktyczna, Warszawa 2008. 

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład konwersatoryjny. Ćwiczenia z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych i środków multimedialnych. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

 Egzamin ustny. Zaangażowanie podczas ćwiczeń. Analiza tekstów źródłowych,, dyskusja 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Student odpowiada na trzy losowo wybrane pytania. Skala ocen: bardzo dobra - 5,0 – w systemie ECTS - A dobra plus - 4,5 „ - 

B dobra - 4,0 „ - C dostateczna plus - 3,5 „ - D dostateczna - 3,0 „ - E upoważniające do traktowania egzaminu jako zdanego oraz 

niedostateczna - 2,0 – w systemie ECTS - F jako niezdanego. Regulamin studiów.§ 27. Punktacja: 100-91 % - bdb.; 90-81%  

db.+ ; 80-71% - db.; 70-61 % - dst.+; 60-51% - dst.; 50% > ndst. 

Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Godziny kontaktowe z prowadzącym moduł 45 

Konsultacje z prowadzącym moduł 15 

Samodzielne przygotowanie się do zajęć i kolokwium 15 

Sumaryczne obciążenie studenta 75 

Punkty ECTS za przedmiot 
3 

 

 


