
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia 

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia:  Dydaktyka historii w szkole podstawowej.  

Nazwa w języku angielskim:  Didactics of subject in the elementary school. 

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):  PIERWSZEGO STOPNIA 

Rok studiów:  trzeci 

Semestr:  piąty, szósty 

Liczba punktów ECTS:   6 

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu:  Dr Rafał Roguski 

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia:   Dr Rafał Roguski 

 

Założenia i cele przedmiotu 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami 

dydaktyki historii. Po zakończonym kursie dydaktyki historii 

student ma posiadać podstawową specjalistyczną wiedzę 

dotyczącą dydaktyki na zajęciach przedmiotu historia w szkole 

podstawowej. 

Symbol 

efektu 

Efekty kształcenia Symbol efektu 

kierunkowego WIEDZA 

W_01 Ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historycznych. KW_10 

W_02 
Posiada wiedzę na temat różnorodności źródeł informacji. oraz powiązań 

interdyscyplinarnych historii i nauk pokrewnych z innymi naukami i obszarami nauk.  
K_W15 K_W13 

W_03 
Posiada wiedzę na temat działalności i aktualnej ofercie współcześnie działających 

instytucji kultury, a zwłaszcza ośrodków upowszechniających i popularyzujących wiedzę 

historyczną. 
K_W22 

 UMIEJĘTNOŚCI  

U_01 
Definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie w mowie i w piśmie podstawowe terminy fachowe 

właściwe dla nauk historycznych i pokrewnych zarówno w pracy nad wybranymi 

tematami, jak i w popularyzacji nauk historycznych. 
K_U05 

U_02 
Pracuje w zespole, rozwiązując proste problemy z zakresu badań historycznych i 

prezentacji ich wyników, stosując opracowane dla zespołu instrukcje i procedury. 
K_U12 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE  

K_01 
Docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i 

kulturowe Polski, swojego regionu i Europy. 
K_K06  

K_02 
Jest gotów do umiejętnego i aktywnego propagowania wiedzy historycznej i kultury 

pamięci w środowisku lokalnym. 
K_K09 

K_03 
Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, okazując zrozumienia dla świata wartości i 

postaw ludzi w różnych okresach historycznych. 
K_K10 K_K11 

Forma i typy zajęć: Wykład 30, Ćwiczenia 60 

Wymagania wstępne i dodatkowe: 

Podstawowa wiedza z zakresu podstaw dydaktyki ogólnej.  

Treści modułu kształcenia: 



Wykład:  

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej (1 godz.); Kształtowanie kompetencji kluczowych w ramach 

szkolnej edukacji historycznej (1 g.); Zasady kształcenia historycznego (1 g.) ; Treści nauczania, charakterystyka zasad 

nauczania; cele kształcenia; (1 g.); Formy nauczania przedmiotu i wykorzystane ich przez nauczyciela (2 g.); Metody pracy 

nauczyciela historii (1 g.); Lekcja, jej struktura i typy; zajęcia pozalekcyjne; (1 g.); Konspekt - budowa i funkcje; (1 g.); 

Ocenianie i ewaluacja efektów nauczania; (1 g.); Warsztat pracy nauczyciela historii (1 g.); Efektywność nauczania przedmiotu 

historia i społeczeństwo (badania i ewaluacja) 1 g.; Trudności w uczeniu się przedmiotu - profilaktyka, diagnozowanie, pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna (1 g.); Współpraca nauczyciela ze środowiskiem lokalnym (1 g. ); Awans zawodowy nauczyciela. 

Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na nauczyciela kontraktowego – teczka stażysty, wymagane dokumenty, działalność 

stażysty w szkole podlegająca ocenie. (1 g.) 

Ćwiczenia: 

1. Podstawa programowa z przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej (2 godz.); 2. Projektowanie procesu 

kształcenia (2 godz.); 3. Rozkład materiału przedmiotu "historia i społeczeństwo" (2 g.); 4. Mikrohistoria a makrohistoria. 

Perspektywa poznawcza ucznia szkoły podstawowej. (1 godzina); 5. Metody nauczania (2 godz.); 6. Wykorzystanie środków 

dydaktycznych w nauczaniu przedmiotu (2 godz.); 7. Lekcja jako podstawowa forma organizacyjna nauczania przedmiotu 

"historia i społeczeństwo" (1 godz.); 8. Konspekt, scenariusz lekcji. Praca nad konspektem pod okiem prowadzącego ćwiczenia 

(4 godz.); 9. Testy osiągnięć szkolnych Typologia testów. Konstruowanie testu nauczycielskiego. (2 godz.); 10. Wykorzystanie 

mediów elektronicznych oraz technologii informacyjnej w nauczaniu historii i społeczeństwa (1 godz.); 11. Źródła, ze 

szczególnym uwzględnieniem źródeł ikonograficznych w procesie kształcenia historycznego (1 godz.); 12. Formy organizacyjne 

edukacji historycznej Wycieczka historyczna do muzeum, biblioteki, archiwum i wycieczka terenowa. Organizacja wycieczki 

szkolnej (karta wycieczki) (2 godz.); 13. Praca z uczniem zdolnym na lekcji historii (1 godz.); 14. Praca z uczniem o 

specyficznych potrzebach edukacyjnych (z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi) (2 godz.); 15. Współpraca 

nauczyciela z historii z instytucjami wychowawczymi, w tym z rodziną (1 godz.); 16. Tworzenie z pomocą wykładowcy 

rozkładu materiału oraz planu pracy. (4 godz.) 

Literatura podstawowa: 

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

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 

Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, pod red. K. Kruszewskiego, Warszawa 1994 i nast.  

Literatura dodatkowa: 

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

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

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: 

Wykład: wykład z elementami konwersatorium.  

Ćwiczenia: Praca pod kierunkiem wykładowcy, analiza aktów prawnych i dokumentów szkolnych, dyskusja, praca w grupach, 

praca z komputerem i urządzeniami technicznymi. 

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: 

Wykład: Obecność na wykładach. Egzamin.  

Ćwiczenia: Efekty kształcenia będą weryfikowane podczas ćwiczeń w trakcie dyskusji, kolokwium oraz podczas tworzenia przez 

studentów dokumentacji szkolnej (plany i rozkłady zajęć). 

Forma i sposób zaliczenia (wraz z kryteriami oceniania) 

Wykład: Egzamin ustny. 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. 

Zaliczenie ćwiczeń:  

Ocean z kolokwium. Punktacja jak w Regulaminie studiów§ 27. Obecność. Oceniona zostanie praca nad tworzeniem 

dokumentacji szkolnej oraz całokształt pracy na ćwiczeniach. 

Bilans punktów ECTS: 

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin 

Udział w wykładach i ćwiczeniach. 90 

Konsultacje z prowadzącym moduł 15  

Samodzielne przygotowanie się do kolokwium i egzaminu 45  

Sumaryczne obciążenie studenta 150  

Punkty ECTS za przedmiot 
6 

 


