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Opis kursu (cele kształcenia)

Po zakończeniu kursu uczestnik: ma wiedzę w zakresie metodyki prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, wykazuje się znajomością strategii, metod i technik kształcenia, zna sposoby 
przeprowadzania kontroli i oceny uczniów, zna środki dydaktyczne. Nabył kompetencje 
niezbędne do profesjonalnego organizowania i przeprowadzania procesu dydaktycznego w 
szkole podstawowej, jest praktycznie przygotowany do kompleksowego realizowania zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz efektywnego komunikowania się z 
uczniami, nauczycielami oraz rodzicami. Potrafi zaplanować i zorganizować proces nauczania i 
uczenia się w szkole podstawowej wynikający z założeń podstawy programowej; stosowania 
różnych strategii, metod i technik kształcenia do projektowanych celów kształcenia.

Efekty uczenia się 

Wiedza

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności 

(określonych w karcie 
programu studiów dla modułu 

specjalnościowego)

W01 Zna struktury i funkcje systemu edukacji, celów, 
organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych w 
Polsce oraz w wybranych krajach 

W02 Zna zasady dotyczące projektowania procesu 
kształcenia, tj.: konstrukcji celów, doboru środków, 
strukturyzacji treści kształcenia oraz zasady kontroli i 
oceny osiągnięć ucznia 

W03 Zna metody, formy i techniki kształcenia 

.
W05 

W07 

W08
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Umiejętności

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności

(określonych w karcie programu 
studiów dla modułu 

specjalność)

U01 Potrafi dokonać obserwacji i analizy sytuacji i 
zdarzeń pedagogicznych, proponuje rozwiązanie 
stwierdzonych problemów 

U02 Potrafi rozpoznać potrzeby, możliwości, zdolności 
każdego ucznia na lekcjach oraz zaprojektować 
spersonalizowane programy kształcenia 

U03 Potrafi rozwijać kompetencje kluczowe uczniów, a 
zwłaszcza kreatywność, innowacyjność, umiejętność 
samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania 
problemów do projektowanych zajęć

U01

U02

U09

Kompetencje 
społeczne

Efekt uczenia się dla kursu

Odniesienie do efektów 
dla specjalności 

(określonych w karcie programu 
studiów dla modułu 
specjalnościowego)

K01, Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, 
szacunkiem do każdego człowieka, empatią, otwartością, 
refleksyjnością w praktyce pedagogicznej 

K02 Skutecznie się komunikuje i buduje relacje 
wzajemnego zaufania między wszystkimi podmiotami 
procesu kształcenia 

K03Poprawnie posługuje się językiem ojczystym, 
wykazując troskę o kulturę wypowiedzi własnej i uczniów

K01

K04

K05

Organizacja

Forma zajęć
Wykład

(W)

Ćwiczenia w grupach

A K L S P E

Liczba godzin 15 30

E zal

Opis metod prowadzenia zajęć
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Wykład ilustrowany, dyskusja. Ćwiczenia prowadzone różnorodnymi metodami aktywizującymi, w 
trakcie których studenci pracują zarówno w grupach, jak i indywidualnie, pracują z materiałami 
źródłowymi, tworzą prace pisemne i prezentacje. Dominującą metodą prowadzenia zajęć są 
ćwiczenia praktyczne i dyskusja.

Formy sprawdzania efektów uczenia się:
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W01 x x x
W02 x x x
W03 x x
U01 x x
U02 x x
U03 x x
K01 x
K02 x
K03 x

Kryteria oceny

 

Zaliczenie na podstawie uczestnictwa w wykładzie i ćwiczeniach, lektury 
zaleconych prac naukowych (przygotowanie się do zajęć), poprawnego 
wykonania wszystkich prac w ramach ćwiczeń kameralnych/ projektu 
indywidualnego w zakresie koncepcji prowadzenia lekcji/. Kurs kończy się 
egzaminem pisemnym (zakres obejmuje całość problematyki realizowanej na 
wykładach i ćwiczeniach)

Uwagi

Wykład –obowiązkowa obecność, wyrywkowa kontrola frekwencji Ćwiczenia –
obowiązkowa obecność, kontrola obecności na każdych zajęciach (w razie 
konieczności zawieszenia zajęć stacjonarnych lub przebywania studentów na 
kwarantannie, możliwe zajęcia i konsultacje on-line). Egzamin w formie 
pisemnej.

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

Wykłady
1.Dydaktyka jako nauka pedagogiczna. 
2.Najważniejsze nurty myślenia o edukacji i szkole – edukacja do refleksyjnej praktyki. 
3.Proces nauczania-uczenia się. 
4.Program nauczania a podstawa programowa. 
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5.Korelacja międzyprzedmiotowa i integracja wewnątrzprzedmiotowa. 
6.Autonomia dydaktyczna nauczyciela. 
7.Diagnoza, kontrola i ocena w pracy dydaktycznej nauczyciela 

Ćwiczenia 
1.Twórcy systemów dydaktycznych 
2. Rozwój koncepcji kształcenia 
3.Taksonomia celów kształcenia 
4. Ocena programu nauczania 
5. Ogniwa procesu kształcenia 
6. Przestrzeganie zasad kształcenia 
7.Poziomy planowania dydaktycznego 
8.Projektowanie procesu kształcenia – autorski program nauczania 
9.Sztuka prowadzenia lekcji – cele, typy i modele lekcji, przebieg zajęć, ewaluacja. 
10.Style i techniki pracy z uczniem. Metody nauczania. 
11.Indywidualizacja i personalizacja pracy z uczniem. 
12.Funkcje mediów w procesie kształcenia 
13.Szkolny system oceniania 
14.Praca z dziećmi z różnych środowisk odmiennych kulturowo, posiadających słabą znajomość 
języka polskiego – studium przypadku

Słowniczek (5-15 pojęć w języku angielskim)
methods and techniques of learning, curriculum, core curriculum, key competences, educational 
systems

Wykaz literatury podstawowej
1.Kruszewski K. 2020, (red.) Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa (wyd. 7). 
2.Kruszewski K. 2020, (red.) Sztuka nauczania. Szkoła. Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa (wyd. 7). 
3.Kupisiewicz Cz, 2012, Dydaktyka. Podręcznik akademicki. Wyd. Impuls Kraków 
4.Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), 2006, Pedagogika Tom I. Wydawnictwo Naukowe PWN 
Warszawa. 
5.Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), 2019, Pedagogika. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo 
Naukowe PWN Warszawa. 
6.Niemierko B., 2007, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Wyd. Akademickie i 
Profesjonalne, Warszawa.

Wykaz literatury uzupełniającej

1.Kupisiewicz Cz, 2000, Dydaktyka ogólna. Oficyna Wydawnicza GRAF PUNKT. Kwieciński Z., 
Śliwerski B. (red.), 2006, Pedagogika Tom II. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa. 
2.Wójtowicz, B. Świętek A. (2018). Geografia po reformie-zmiany zakresu treści kształcenia w 
podstawie programowej a ich dobór w podręcznikach szkolnych, W: Nauczyciel geografii wobec 
wyzwań reformowanej szkoły red: A. Hibszer, E. Szkurłat, Prace Komisji Edukacji Geograficznej 
Polskiego Towarzystwa Geograficznego; t. 8 Sosnowiec: Komisja Edukacji Geograficznej PTG, 
2018, s. 51-68, pISBN: 978-83-934983-5-2 Adres url: 
http://kegptg.geo.uni.lodz.pl/uploads/KEG_prace_8.pdf 
3.Figa, M., Małłek, B., Wójtowicz, B., (2019). Geografia 6, Przewodnik metodyczny dla 
nauczyciela, Grupa MAC S.A., Kielce 2019, ISBN 978-83-8108-597-7 s.102
4.Żeber-Dzikowska, I., Wójtowicz, B., (2017). Przyroda. Program nauczania dla klasy 4 szkoły 
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podstawowej, Wydawnictwo MAC, Kielce, s.44 
5.Sukhorukov, V. Wójtowicz, B. 2014. Problem of human development and liberal education W: 
B. Wójtowicz, W. Osuch (red.) Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia 
Geographica vol, VI, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 176- 182. 
6.Wójtowicz, B. Świętek, A. 2012. Wątki geograficzne w nowej podstawie programowej do 
Przyrody w szkole ponadgimnazjalnej. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 4/2012. ISSN 1643-
8779, 98-104

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

Ilość godzin w kontakcie z 
prowadzącymi

Wykład 15

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.) 30

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym -

Ilość godzin pracy studenta 
bez kontaktu z 
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć 5

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po 
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

5

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat 
(praca w grupie)

5

Przygotowanie do egzaminu 10

Ogółem bilans czasu pracy 60

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika 2
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