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Sylabus przedmiotu pojęcia i systemy pedagogiczne 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i  wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Pojęcia i systemy pedagogiczne 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 2 (1/1) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Drugi 

9 Semestr 
Trzeci 

10 Typ zajęć 
Wykład i ćwiczenia 

11 Liczba godzin 
15/15 

12 Koordynator 
 

13 Prowadzący 
dr Kazimierz Koprowski 

14 Język wykładowy 
Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia     

Wiedza: 

Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i 

nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów .  

Ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych 

subdyscyplin pedagogiki, obejmująca terminologię, teorię i 

metodykę. Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i 

systemy pedagogiczne, rozumie ich historyczne i kulturowe 

uwarunkowania . 

 K_W03,  H1P_W05 , K_W11; H1P_W06 

Umiejętności: 

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w 

celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, 

diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania 

strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych 

kontekstów działalności pedagogicznej .  Potrafi w sposób 

precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na 

tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z 

wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając 

zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin  

K_U02, S1P_U01, S1P_U04, S1P_U02, H1P_U04 

Kompetencje społeczne: 

Dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne 

związane z własną i cudza pracą, poszukuje optymalnych 

rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki .  Jest 

przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, 

organizacjach i instytucjach realizujących działania 
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pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami 

będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie  

 K_K02, S1P_K07 

   

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Wykłady: wykład z elementami rozmowy nauczającej i 

dyskusji. 

Ćwiczenia: praca w grupach, dyskusja panelowa, przygotowanie 

referatów, metody aktywizujące nauczania. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Kolokwium pisemne – ćwiczenia (zal. z oceną) 

Egzamin ustny – wykład 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną – pisemne kolokwium. 

Podstawą zaliczenia zajęć są: aktywność studenta na zajęciach, 

pozytywne wyniki kontroli wiadomości i umiejętności. 

Egzamin ustny 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Wykład i ćwiczenia prowadzone będą w pewnym porządku 

chronologicznym i logicznym.  Wyjaśnione zostaną 

podstawowe pojęcia pedagogiki.  Omówione będą metody 

badań pedagogicznych. Pokazane zostaną związki pedagogiki z 

innymi naukami.  Uwzględnione i analizowane będą w 

porządku chronologicznym systemy pedagogiczne – od 

najwcześniejszych po współczesne.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykład: 

1.Pedagogika jako nauka i jej podstawowe pojęcia (określenie 

charakteru naukowego pedagogiki, działy współczesnej 

pedagogiki). 

2.Współczesne teorie wychowania (znaczenie współczesnego 

wychowania i przemiany w nim, wybrane teorie i koncepcje 

wychowania). 

3.Systemy pedagogiczne i ich klasyfikacja (pojęcie 

nowoczesnego systemu wychowania i jego budowa, źródła 

zróżnicowania systemów wychowawczych). 

4. Szkoła tradycyjna i progresywistyczna (założenia i krytyka). 

5. Kierunki Nowego Wychowania (charakterystyka okresu 

budzenia się „nowego wychowania” i jego wkład w naukowy 

charakter pedagogiki, kierunki „nowego wychowania”) . 

6.Pedagogika funkcjonalna (jej zasady, cel i ogólny charakter). 

7.Pedagogika humanistyczna (założenia i przedstawiciele). 

8.Pedagogika personalistyczna (założenia i antropologiczne 

podstawy; cele, wychowanie i nauczanie według personalizmu).  

 

Ćwiczenia: 

1.Pedagogika a inne nauki, metody badań pedagogicznych 

(nauki współpracujące z pedagogiką, metody jakościowe i 

ilościowe, pojęcie metody i metodyki wychowania). 

2.Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wychowania 

(przyczyny i skutki, tworzenie instytucjonalnych podstaw 

unaukowienia myślenia o edukacji i oświacie) . 

3.Empiryczna i krytyczna nauka o wychowaniu (podstawowe 

założenia). 

4.Pedagogika pragmatyczna (prakseologiczna) (pedagogika 

pragmatyzmu i jej wkład w naukowy charakter pedagogiki, 

teoretyczne kontrowersje wobec pragmatyzmu, relacje między 

pedagogiką a prakseologią). 

5.Pedagogika eksperymentalna (jej geneza, treść, metody i 

znaczenie naukowe). 

6.Pedagogika transcedentalna (założenia i znaczenie naukowe). 

7.Pedagogika feministyczna (geneza i poglądy). 

 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy, 

pod red. J. Piekarskiego, B. Śliwerskiego, Kraków 200 
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Szkudlarek, Tomasz., "Wyzwania pedagogiki krytycznej i 

antypedagogiki", Kraków, Impuls, 2009. 

B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 

2007 

Brezinka, Wolfgang, "Wychowanie i pedagogika w dobie 

przemian kulturowych", Kraków, Wydaw. WAM, 2008. 

 

Literatura uzupełniająca: 

Dudzikowa M,  Czerepniak – Walczak M., Wychowanie. 

Pojęcia – Procesy – Konteksty, t. I – III Gdańsk 2007, t. IV, 

Gdańsk 2008, t. V, Gdańsk 2010.   

Górniewicz J., Kategorie pedagogiczne, Olsztyn 1997. 

Nalaskowski S., Humanizm i podmiotowość w wychowaniu na 

przykładzie szkolnych systemów wychowania w Polsce, Toruń 

1992. 

Pedagogika ogólna. Tradycja – teraźniejszość – nowe 

wyzwania, pod red. T. Hejnickiej – Bezwińskiej, Bydgoszcz 

1995. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu teoretyczne podstawy wychowania 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Teoretyczne podstawy wychowania 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 4 (2/2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów pierwszy 

9 Semestr pierwszy 

10 Typ zajęć Wykład i ćwiczenia 

11 Liczba godzin 15/30 

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr hab. Elżbieta Osewska, prof. PWSZ 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 
 

17 Wymagania wstępne Brak 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza: 

- zna podstawową terminologię zorientowaną na zastosowanie 

praktyczne w działalności edukacyjnej 

- zna metody wychowania stosowane w pracy przedszkolnej i 

szkolnej 

K_W02, H1P_W05, H1P_W03 

Umiejętności: 

- potrafi posługiwać się podstawowymi, teoretycznymi 

pojęciami w typowych sytuacjach przedszkolnych i szkolnych 

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować 

informacje z wykorzystaniem różnych źródeł 

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności 

zawodowe 

 K_U03; H1P_U04, H1P_U06, S1P_U06 

Kompetencje społeczne: 

- ma świadomość poziomu własnej wiedzy, umiejętności i 

kompetencji 

- dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali 

umiejętności 

 K_K01; H1P_K01, H1P_K02, H1P_K04 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Praca w grupach, dyskusja panelowa, przygotowanie referatów, 

metoda projektów, metoda sytuacyjna, drama, metody 

aktywizujące 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Ocena aktywności studenta i przygotowanych projektów – 

ćwiczenia  
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Egzamin ustny – wykład  

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie bez oceny – pisemne kolokwium. 

Podstawą zaliczenia zajęć są: aktywność studenta na zajęciach, 

pozytywne wyniki kontroli wiadomości i umiejętności. 

Egzamin ustny 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Pedagogika – podstawowe pojęcia. Wychowanie. 

Antropologiczne i aksjologiczne podstawy wychowania. 

Systemy i proces wychowania. Metody wychowania.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady: 

Znaczenie i kontekst wychowania. 

Pedagogika jako nauka i jej miejsce w systemie nauk. 

Teoria wychowania jako subdyscyplina pedagogiczna. 

Fenomen wychowania w wielości jego nazw i ujęć. 

Antropologiczne podstawy wychowania (Człowiek jako osoba. 

Od koncepcji człowieka do koncepcji wychowania) 

Aksjologiczne podstawy wychowania (Człowiek i wartości w 

wychowaniu. Koncepcje człowieka, ideały i wzory w 

wychowaniu). 

Współczesne systemy wychowania.  

Wychowanie jako rozwój człowieka. 

Wychowanie jako wpływ środowiska. 

Wychowanie jako działanie pedagoga. 

Wychowanie jako droga do samowychowania.  

Wybrane środowiska wychowawcze.  

Podstawowe dziedziny wychowania. 

Metody i zasady wychowania. 

 

Ćwiczenia: 

1. Wychowanie w ujęciu historycznym. 

2. Ujęcia wychowania – kontrowersje wokół istoty  

i właściwości. 

3. Antropologiczne podstawy wychowania. Osoba podmiotem i 

przedmiotem działalności wychowawczej.  

5. Aksjologiczne podstawy wychowania.  

6. Środowiska wychowania (Rodzina jako naturalne środowisko 

wychowawcze; Szkoła jako intencjonalne środowisko 

wychowawcze; środowisko rówieśnicze – jego rola w 

socjalizacji dzieci i młodzieży; Media – cywilizacja medialna – 

jej rola w wychowaniu współczesnego pokolenia). 

7. Dziedziny wychowania (wychowanie fizyczne, intelektualne, 

społeczne, moralne, religijne, estetyczne). 

8. Relacja wychowawcza. Pedagog w procesie wychowania.  

9. Metody wychowawcze – indywidualne i grupowe. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 

2007. 

Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym, red. E. Osewska, 

J. Stala, Tarnów 2005. 

 

Literatura uzupełniająca: 

Dziewiecki M., Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 

2002. 

Konarzewski K., Podstawy teorii oddziaływań 

wychowawczych, Warszawa 1982. 

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2009. 

Łobocki M., ABC wychowania, Lublin 1999. 

Mastalski J., Zarys teorii wychowania, Kraków 2002. 

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 

1998. 

Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki. T: I, II, III, 

Warszawa 2006. 
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25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

45 godzin – udział w zajęciach dydaktycznych  

35 godzin – praca własna studenta, przygotowanie do zajęć 

dydaktycznych  

40 godzin – przygotowanie do egzaminu (lektura)  

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 2 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 

 2 
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Sylabus przedmiotu podstawy dydaktyki 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

2 Kierunek studiów – profil 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu 
Podstawy dydaktyki 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Pierwszy 

9 Semestr Pierwszy 

10 Typ zajęć Ćwiczenia 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator 
 

13 Prowadzący 
prof. dr hab.  Jadwiga Kowalikowa, dr Wanda Kulesza 

14 Język wykładowy 
Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Brak wymagań 

18 Efekty kształcenia 

W wyniku zajęć student uzyska następujące efekty 

kształcenia: 

WIEDZA: 

1. Posiada podstawową wiedzę na temat głównych nurtów 

myślenia o szkolnej edukacji, modelach szkoły tradycyjnej, 

humanistycznej oraz progresywnej. 

2. Posiada podstawową wiedzę o procesie kształcenia, celach 

kształcenia, treściach, zasadach regulujących jego przebieg, 

metodach i formach kształcenia. 

3. Posiada podstawową wiedzę na temat teorii kształcenia 

wielostronnego oraz o strategiach kształcenia. 

4. Posiada podstawową wiedzę o rezultatach procesu 

kształcenia, oraz systemie oceniania. 

5. Posiada podstawową wiedzę o uwarunkowaniach 

niepowodzeń szkolnych i procesie ich narastania. 

K_W02; H1P_W03, H1P_W03 

UMIEJĘTNOŚCI: 

1. Posiada umiejętność samodzielnego opisu, interpretacji i 

modyfikacji sytuacji dydaktyczno-wychowawczej. 

2. Posiada umiejętność konstruowania celów edukacyjnych, 

operacjonalizacji oraz dobierania odpowiednich metod i 

technik wspierających rozwój ucznia. 

K_U09; , S1P_U06, S1P_U07,  S1P_U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: 

1. Docenia znaczenie nauk pedagogicznych i ma nastawienie 

do oceniania własnych kompetencji zawodowych, jest 
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przekonany o konieczności ciągłego doskonalenia się i 

tworzeniu przyjaznego środowiska sprzyjającego uczeniu się. 

2. Poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z 

zasadami etyki zawodowej i kanonem uniwersalnych 

wartości. 

K_K06; S1P_K03, S1P_K05 

 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Podstawowymi metodami dydaktycznymi są: metoda 

warsztatowa z wykorzystaniem metod aktywizujących i 

problemowych (metaplan, drzewko decyzyjne, gry 

dydaktyczne i inne), dyskusja, prezentacje. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 
Zaliczenie z oceną – ćwiczenia  

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną – podstawą zaliczenia zajęć są: aktywność 

studenta na zajęciach, i poprawnie przedstawiona prezentacja 

na wybrany temat.  

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Systemy dydaktyczne. 

Cele kształcenia i ich uwarunkowania. 

Treści kształcenia 

Proces kształcenia ogólnego 

Teoria kształcenia wielostronnego 

Formy organizacyjne kształcenia 

Rezultaty procesu kształcenia 

Sytuacje dydaktyczno-wychowawcze 

Formułowanie celów i zadań kształcenia 

Materiał dydaktyczny jako przedmiot pracy nauczyciela i 

ucznia. 

Metody nauczania-uczenia się 

Praktyka kształcenia wielostronnego. 

Profilaktyka i terapia niepowodzeń szkolnych. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Dydaktyka ogólna jako subdyscyplina pedagogiki. Związek 

dydaktyki z innymi naukami. 

Współczesne koncepcje metodologiczne dydaktyki ogólnej. 

Główne nurty myślenia o edukacji i o szkole. Modele 

współczesnej szkoły (tradycyjny, humanistyczny, 

progresywny). 

Cele kształcenia i ich uwarunkowania. Uwarunkowania treści 

celów kształcenia, wybrane koncepcje formułowania celów 

kształcenia. 

Treści kształcenia. Źródła treści kształcenia, kryteria ich 

doboru. Program ukryty za celami i treściami kształcenia. 

Proces kształcenia ogólnego. Właściwości procesu 

kształcenia, zasady organizujące przebieg procesów 

nauczania-uczenia się. 

Koncepcja kształcenia wielostronnego. Przesłanki 

fizjologiczne i psychologiczne. Trzy rodzaje aktywności 

człowieka, drogi uczenia się, strategie kształcenia 

Formy organizacyjne  nauczania- uczenia się. System 

klasowo-lekcyjny i kierunki jego modernizacji. Formy 

organizacyjne w pracy uczniów na zajęciach szkolnych. 

Indywidualizacja kształcenia. 

Metody nauczania – uczenia się. Typologie metod, metody 

asymilacji wiedzy, waloryzacyjne i praktyczne. 

Uwarunkowania powodzeń i niepowodzeń szkolnych ucznia. 

Cele a wyniki kształcenia. Kontrola i ocena a ewaluacja 

osiągnięć szkolnych ucznia. Środki przeciwdziałania 

niepowodzeniom szkolnym. 

Sytuacja dydaktyczno-wychowawcza jako podstawowa 

kategoria analizy i konstruowania procesu kształcenia. 

Wymiary sytuacji dydaktyczno – wychowawczej. Role 

społeczne nauczyciela i ucznia. Analiza, modyfikacja i 
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konstruowanie sytuacji dydaktyczno – wychowawczych. 

Formułowanie celów i zadań kształcenia przez ucznia i 

nauczyciela. Strategia operacjonalizacji celów kształcenia. 

Formułowanie celów edukacyjnych w planach, programach i 

projektach zajęć szkolnych. 

Materiał dydaktyczny jako przedmiot pracy ucznia i 

nauczyciela. Funkcja i struktura programów nauczania. 

Funkcje podręczników szkolnych. Techniczne środki 

materiału dydaktycznego i ich znaczenie. 

Metody nauczania – uczenia się. Pojęcie i klasyfikacja metod 

uczenia się – nauczania. Charakterystyka wybranych metod 

nauczania – uczenia się. Kryteria doboru metod. 

Praktyka kształcenia wielostronnego – analiza i 

projektowanie jednostek tematycznych zgodnie z założeniami 

kształcenia wielostronnego. 

Powodzenia i niepowodzenia ucznia w procesie kształcenia. 

Proces narastania niepowodzeń szkolnych, jego objawy, 

przyczyny. Profilaktyka i terapia niepowodzeń szkolnych. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2001 

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, W-wa 1987 i 

następne. 

Kupisiewicz. C., Dydaktyka. Podręcznik akademicki, Kraków 

2002 

Kruszewski K., Konarzewski K. (red), Sztuka nauczania, W-

wa 2007 

Literatura uzupełniająca: 

Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej 

dydaktyki. W-wa 2007 

 Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik 

akademicki, W-wa 2006 

Fisher R., Uczymy się jak uczyć, W-wa 1999. 

25 

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 

przedmiotu do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu podstawy pedeutologii 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

Podstawy pedeutologii 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 2 (1/1) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 
II 

10 Typ zajęć 
Wykład/ćwiczenia 

11 Liczba godzin 
15/15 

12 Koordynator 
 

13 Prowadzący 
dr Wanda Poznańska 

14 Język wykładowy 
Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z pedagogiki i psychologii 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza: 

- student ma elementarną wiedzę na temat projektowania 

ścieżki własnego rozwoju zawodowego 

- zna powinności zawodu nauczycielskiego 

K_W17  

Umiejętności: 

- posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów  

- potrafi argumentować konteksty pedentologiczne w relacjach 

zawodowych 

K_U08; H1P_U06 

Kompetencje społeczne: 

- jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych   

-odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje 
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i wykonuje działania pedagogiczne 

K_K02: S1P_K07, K_K06: S1P_K03, S1P_K05 

 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Wykład z wykorzystaniem multimediów, praca w grupach, 

przygotowanie materiałów własnych przez studentów 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Ocenianie prezentacji studentów na ćwiczeniach, końcowy test 

egzaminacyjny  

21 Forma i warunki zaliczenia 

Obecność na ćwiczeniach, pozytywna ocena z prezentacji 

przygotowanych materiałów, pozytywne zaliczenie testu 

egzaminacyjnego 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Osobowość nauczyciela. Kompetencje zawodowe nauczyciela 

edukacji wczesnoszkolnej. Rozwój zawodowy nauczyciela. 

Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady: 

Etymologia pedeutologii jako nauki o nauczycielu 

Nauczyciel i jego kształcenie w perspektywie historycznej 

Teoretyczne w ujęcia osoby nauczyciela 

Ujęcie psychologiczne, technologiczne, humanistyczne, 

socjologiczne 

Rola społeczno – zawodowa współczesnego nauczyciela 

Powinności współczesnego nauczyciela 

Kompetencje zawodowe nauczyciela 

Rozwój zawodowy nauczyciela 

Awans zawodowy nauczyciela 

Praca nad własnym rozwojem zawodowym nauczyciela 

Syndrom wypalenia zawodowego u nauczycieli – przyczyny, 

objawy i środki zaradcze 

Ćwiczenia: 

Ewolucja pojęcia „nauczyciel” 

Osobowość współczesnego nauczyciela kształcenia 

wczesnoszkolnego i przedszkolnego – specyfika pracy 

dydaktyczno – wychowawcze, pożądane i niepożądane cechy ( 

opracowanie własne) 

 Kompetencje zawodowe nauczyciela edukacji przedszkolnej i     

wczesnoszkolnej 

Rozwój zawodowy nauczyciela – awans zawodowy 

nauczyciela szkoły podstawowej 

Profesjonalizm nauczyciela 

Niepowodzenia w pracy nauczyciela 

Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela szkoły 

podstawowej – przyczyny i środki zaradcze 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Kwiatkowska H., Pedeutologia, WAiP, Warszawa 2008 

Kopińska, Violetta. Red, "Nauczyciel współczesnej szkoły", 

Włocławek, Redakcja Wydawnictwa Państwow, 2012 

 Petlák, Erich, "Rola nauczyciela we współczesnej szkole", 

Warszawa, Wydaw. Akademickie Żak, 2008 

Literatura uzupełniająca: 

Kwiatkowska H,. Lewowicki T., (red) Z zagadnień 

pedeutologii i kształcenia nauczycieli. Warszawa , KNP PAN 

1995 

Kwieciński Z. Śliwerski B., Pedagogika T II PWN Warszawa 

2005 

Kotusiewicz A., Kształcenie nauczycieli a problemy 

współczesnej edukacji Warszawa PWN 1989 

Lewowicki T., Problemy kształcenia i pracy nauczycieli. 

Warszawa – Radom Wyd ITE 2007 
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25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu historia wychowania 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Historia wychowania 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 3 (1/2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Pierwszy 

9 Semestr 
Drugi 

10 Typ zajęć 
Wykład i ćwiczenia 

11 Liczba godzin 
15/30 

12 Koordynator 
 

13 Prowadzący 
dr Kazimierz Koprowski 

14 Język wykładowy 
Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

WIEDZA: 

Zna elementarną terminologię używana w pedagogice i rozumie 

jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin 

naukowych  Ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i 

kształcenia, jego filozoficznych, społeczno – kulturowych, 

historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych 

podstaw  

K_W03; H1P_W05 

UMIEJĘTNOŚCI: 

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w 

języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) 

Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, 

wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście 

w wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych 

autorów 

K_U04; H1P_U01, H1P_U03, H1P_U10 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i 

rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych 

kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki 

własnego rozwoju i kształcenia  Jest świadomy istnienia 

etycznego wymiaru w badaniach naukowych  

K_K01; H1p_K01, H1P_K04, H1P_K02 
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19 Stosowane metody dydaktyczne 

Wykład: wykład  z elementami rozmowy nauczającej lub 

dyskusji. Ćwiczenia:  praca w grupach, dyskusja panelowa, 

przygotowanie referatów,  metody aktywizujące nauczania 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Kolokwium pisemne – ćwiczenia  

Egzamin ustny – wykład 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną – pisemne kolokwium. 

Podstawą zaliczenia zajęć są: aktywność studenta na zajęciach, 

pozytywne wyniki kontroli wiadomości i umiejętności. 

Egzamin ustny 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Główne kierunki kształcenia i wychowania w okresie 

starożytności – Grecja, Rzym. Judaizm i wczesne 

chrześcijaństwo a kwestie oświatowe.  Oświata i wychowanie w 

wiekach średnich. Wpływ epoki odrodzenia na kształcenie i 

wychowanie. Ewolucja europejskiej myśli pedagogicznej w 

XVII i XVIII wieku. Reforma edukacji w Polsce w XVIII 

wieku. Wzloty i upadki szkół wyższych w XVII i XVIII wieku 

w Polsce. Poglądy na dziecko i rodzinę w XIX i początkach XX 

wieku. Początki nowoczesnego kształcenia nauczycieli szkół 

elementarnych i powstanie średniej szkoły ogólnokształcącej. 

Nowe trendy w myśli i literaturze pedagogicznej w XIX wieku. 

Polska rzeczywistość szkolna i działalność oświatowa w okresie 

zaborów. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykład 

1.Historia jako dyscyplina naukowa i jej znaczenie w 

kształceniu pedagogicznym. 

2.Wychowanie w Grecji w okresie archaicznym i klasycznym: 

rodzina i państwo, ideały wychowawcze; wychowanie w 

Sparcie i Atenach. 

3.Wychowanie i szkolnictwo w starożytnym Rzymie: edukacja 

domowa, łacińska szkoła elementarna; edukacja średnia i 

wyższa czasów republiki; Marek Tuliusz Cycero. 

4.Wczesne chrześcijaństwo: tradycje judaizmu; wychowanie w 

rodzinie chrześcijańskiej; szkoły katechetyczne. 

5.Oświata i szkolnictwo w wiekach średnich: wychowanie 

stanowe, scholastyka, św. Tomasz z Akwinu. 

6.Pedagogika i szkolnictwo epoki Odrodzenia. 

7.Humanistyczne modele szkól europejskich w XVI i XVII w. 

8. Myśl pedagogiczna i szkolnictwo europejskie w XVII i 

XVIII wieku: J. A. Komeński, koncepcje wychowania 

domowego, John Locke. 

9.Reforma edukacji w Polsce w XVIII wieku, I etap: oświata w 

Polsce w wieku XVII i początkach wieku XVIII, upadek 

akademii jagiellońskiej, podróże młodzieży szlacheckiej za 

granicę, szkolnictwo jezuickie i pijarskie, Kołłątaj o stanie 

oświecenia w Polsce w I połowie XVIIIw., dokonania S. 

Konarskiego, doświadczenia szkół rycerskich. 

10.Szkoły wyższe – uniwersytety: wpływy humanistyczne, 

załamanie i ich upadek pod konie XVII i w XVIII wieku, 

reformy uniwersyteckie w Niemczech w XVIII wieku. 

11.Poglądy na rodzinę i dziecko w XIX i początkach XX wieku: 

ewolucja rodziny w XIX i początkach XX wieku, opieka nad 

dziećmi, ideały wychowawcze, pedagogizacja rodziców i 

powstanie ochron. 

12.Początki nowoczesnego kształcenia nauczycieli szkól 

elementarnych i średnia szkoła ogólnokształcąca: J. F. Herbart, 

H, Spencer, różnorodność szkół. 

13.Sytuacja edukacyjna Polaków w czasie zaborów: polityka 

oświatowa zaborców, rodzina i polskie ideały wychowawcze w 

XIX wieku.  

14.Polska rzeczywistość szkolna i działalność oświatowa w 

okresie zaborów: Okręg Szkolny Wileński; Okręg Warszawski; 
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Reforma A. Wielopolskiego; rusyfikacja, tajna oświata i ruch 

oświatowy w Królestwie Kongresowym i Kraju Przywiślańskim 

po upadku powstania styczniowego. 

 

Ćwiczenia 

1.Wychowanie w Grecji w okresie archaicznym i klasycznym: 

poglądy pedagogiczne Sofistów, Sokratesa, Platona i 

Arystotelesa. 

2.Szkoły epoki hellenistycznej i ideał człowieka 

wykształconego. 

3.Wychowanie i szkolnictwo w starożytnym Rzymie: polityka 

szkolna Cesarstwa; Marek Fabiusz Kwintylian. 

4.Pojednanie chrześcijaństwa z kulturą antyczną: św. Augusty i 

św. Hieronim; skutki upadku Cesarstwa Zachodniego dla 

szkolnictwa.  

5. Oświata i szkolnictwo w wiekach średnich: alfabetyzacja i 

szkoły w pierwszych wiekach państwa polskiego, powstanie 

uniwersytetów, Uniwersytet Krakowski. 

6.Pedagogika i szkolnictwo w epoce Renesansu w Polsce. 

7.Krytyka szkoły humanistycznej i nowe oferty edukacyjne. 

8. Myśl pedagogiczna i szkolnictwo europejskie w XVII i 

XVIII wieku: oświeceniowa myśl pedagogiczna we Francji, J.J. 

Rousseau, myśl i znaczenie Wielkiej Rewolucji Francuskiej. 

9. Reforma edukacji w Polsce w XVIII wieku, II etap: 

powstanie i działalność KEN – struktura szkolna, programy 

nauczania, ideały wychowawcze i prawo szkolne. 

10. Szkoły wyższe – uniwersytety: państwowy uniwersytet 

„filozoficzny”, Wilhelm von Humboldt, reforma uniwersytetów 

w Krakowie i Wilnie przez KEN, Oxford i Cambridge. 

11. Czynniki rozwoju, stosunek państwa i Kościoła do szkoły w 

XIX wieku; oświata ludowa i szkoła elementarna, J. H. 

Pestalozzi, pozapaństwowe inicjatywy edukacyjne, tworzenie 

szkól elementarnych ogólnokształcących. 

12.Nowe wychowanie:  psychologia eksperymentalna i 

pedagogika naukowa, pajdocentryzm i nowa szkoła, kierunki 

nowoczesnej pedagogiki. 

13.Myśl pedagogiczna i literatura pedagogiczna w XIX wieku: 

publicystyka i literatura pedagogiczna w XIX wieku, J. W. 

Dawid początki polskich badań pedagogicznych, koncepcje 

wychowania. 

14. Polska rzeczywistość szkolna i działalność oświatowa w 

okresie zaborów: działalność K. Prószyńskiego i strajk szkolny 

w na ziemiach Królestwa Polskiego; germanizacja w zaborze 

pruskim; J. Dietl i Rada Szkolna Krajowa w Galicji. 

 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Bartnicka K.,, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 

2001. 

Drynda D., red., Historia wychowania. Skrypt dla studentów 

pedagogiki, Warszawa 2006 

Kot S., Historia wychowania, t 1 – 2, Warszawa 1994. 

Wołoszyn S.,, Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w 

zarysie, Warszawa 1964 

Literatura uzupełniajaca: 

Kurdybacha Ł., Historia wychowania, t. 1, 2, Warszawa 1966. 

Wieczorek T. , Historia wychowania i myśli pedagogicznej, 

Warszawa 1982. 

Litak, Historia wychowania,S. do Wielkiej Rewolucji 

Francuskiej, t. 1, Kraków 2004. 

 Draus J., R. Terlecki R., Historia Wychowania. Wiek XIX i 

XX, Kraków 2005. 
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5 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu  filozofia 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu 
Historia filozofii 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Pierwszy 

9 Semestr Pierwszy 

10 Typ zajęć 
Wykład 

11 Liczba godzin 
30 

12 Koordynator 
 

13 Prowadzący 
dr hab. Maria Zowisło; dr Anna Pachowicz 

14 Język wykładowy 
Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
Ogólna wiedza humanistyczna, wiedza o kulturze i 

społeczeństwie 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza: 

- ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i 

kształcenia, jego filozoficznych i społeczno-kulturowych 

podstaw  

- zna wybrane koncepcje filozoficzne człowieka  

K_W04; H1P_W05, S1P_W05 

Umiejętności: 

- potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w 

mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień 

pedagogicznych korzystając z dorobku filozofii 

K_U06; H1P_U01, H1P_U06, H1PU11, H1P_U12 

Kompetencje społeczne: 

- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 

profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i filozoficzne i 

przestrzegania zasad etyki zawodowej  

K_K03; S1P_K04, S1P_K06, H1P_K06 

 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Wykład ustny z elementami przekazu multimedialnego, praca w 

grupach, przygotowanie projektów, dyskusja 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Zaliczenie bez oceny, udział w dyskusjach, przygotowanie 

projektów, udział w zajęciach 

21 Forma i warunki zaliczenia 
zaliczenie z oceną  - kolokwium pisemne 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 
Propedeutyka zagadnień filozoficznych, filozofia a nauka, 

religia i światopogląd, działy filozofii i ich zakres 
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problematyczny; historia filozofii – wybrane koncepcje; 

idealizm, realizm, materializm; najnowsze trendy w filozofii. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady: 

Specyfika refleksji filozoficznej i początki filozofii w 

europejskim kręgu kulturowym. 

Filozofia przyrody, pierwsi racjonaliści. 

Przełom antropologiczny w filozofii, sofiści o człowieku: 

antropologiczny i społeczno-polityczny wymiar filozofowania, 

konwencjonalizm etyczny. 

Metoda filozofii oraz intelektualizm etyczny Sokratesa. 

Idealizm obiektywny Platona a realizm umiarkowany 

Arystotelesa. 

Filozofia chrześcijańska dawniej i dziś (św. Augustyn, tomizm, 

neotomizm, personalizm). 

Nowożytny racjonalizm i empiryzm (Kartezjusz, empiryzm 

angielski). 

Transcendentalizm Kanta. 

Pozytywizm i neopozytywizm A. Comte, J.S. Mill, Koło 

Wiedeńskie). 

Filozofia życia (A. Schopenhauer, F. Nietzsche, H. Bergson). 

Egzystencjalizm wobec kryzysów współczesnego świata 

(protoegzystencjalizm i egzystencjalizm XX wieku). 

Najnowsze nurty w filozofii: fenomenologia, hermeneutyka, 

postmodernizm – zarys 

Ćwiczenia: 

Sofiści jako filozofowie-wychowawcy, dylemat Heraklesa 

według Prodikosa 

Platońska metafora jaskini i koncepcja miłości jako drogi 

doskonalenia aksjologicznego 

Arystotelesowska droga środka oraz teoria przyjaźni i 

sprawiedliwości 

Cynicy i stoicy – cnota jako szczęście człowieka 

Starożytny hedonizm – szczęście jako przyjemność (Arystyp, 

Epikur, Lukrecjusz) 

Dowody na istnienie Boga w filozofii chrześcijańskiej 

(Augustyn, Anzelm, Tomasz z Akwinu) a kwestia relacji 

między nauką a religią 

Empiryzm angielski o poznaniu, wolności i wychowaniu 

człowieka – John Locke 

Filozofia wychowania według J. J. Rousseau na tle ideałów 

filozoficznych oświecenia 

Egzystencja człowieka według S. Kierkegaarda: estetyzm, etyka 

i religia (w nawiązaniu do idei egzystencjalizmu 

współczesnego)  

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

LITERATURA PODSTAWOWA:  

1. Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1-3, Warszawa 

(wielokrotne wydania) 

2. Kuziak M. i in., Słownik myśli filozoficznej,  Bielsko-Biała 

2006 

3. Z.Wendland, Historia filozofii. Od szkoły jońskiej do 

postmodernizmu, Warszawa 2009 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. A.Sikora, Spotkania z filozofią. Od Heraklita do Husserla, 

Warszawa 2005 

2. L. Kasprzyk, A. Węgrzecki, Wprowadzenie do filozofii, 

Warszawa (wielokrotne wydania) 

3. A. Miś, Filozofia współczesna. Główne nurty, Warszawa 

1996 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 
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26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 

 
 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka 

obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Warsztat pracy studenta 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr I 

10 Forma studiów stacjonarne 

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator dr Anna Pachowicz 

13 Prowadzący dr Anna Pachowicz 

14 Język wykładowy Język polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Brak wymagań wstępnych. 

18 Efekty kształcenia 

Student:  

 ma elementarną wiedzę o procesie uczenia się, higienie 

pracy umysłowej, (K_W 16) 

 potrafi samodzielnie  zdobywać  wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w 

języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT), 

(K_U 04) 

 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i 

rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji 

i doskonali umiejętności (K_K 01) 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Ćwiczenia praktyczne, prezentacje multimedialne, aktywny udział w 

zajęciach, przygotowanie referatu 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Średnia ocen .cząstkowych.  

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną, na podstawie kolokwium.  

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w 

zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) 

przedmiotowych efektów kształcenia student nie zrealizował 

zakładanych efektów kształcenia. 

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w 

zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 

zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 

w 50%.  

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest wtedy, jeśli 

w zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student 

zrealizuje zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał 

przynajmniej w 61 – 70%.  

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie 

każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 

zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 

w 71 – 80%.  

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest wtedy, jeśli w 

zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 

zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 
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w 81 – 90%.  

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w 

zakresie każdej z trzech składowych (W,U lub K) student zrealizuje 

zakładane efekty oraz opanuje obowiązujący materiał przynajmniej 

w 91%. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi 

z procesem uczenia się, pozyskiwania informacji.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Specyfika studiowania w uczelni wyższej. 

2. Proces uczenia się oraz jego uwarunkowania.  

3. Istota i organizacja planowego uczenia się.  

4. Zasady higieny pracy umysłowej. 

5. Efektywne wykorzystanie zajęć na studiach. Wyrażanie 

wiedzy w procesie studiowania 

6. Uczenie się języków obcych. 

7. Wykłady, ćwiczenia, formy notowania. 

8. Wystąpienie publiczne. 

9. Dłuższa wypowiedź ustna. 

10. Zasady prowadzenia dyskusji. 

11. Sposoby pracy z tekstem drukowanym. 

12. Warsztat pisarski w pracy studenta. 

13. Umiejętność sporządzania bibliografii. 

14. Biblioteka i sposoby wyszukiwania informacji. 

15. Źródła informacji on-line. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

 Dryen G., Vos J., Rewolucja w uczeniu się, Zysk i S-ka 

Wydawnictwo Poznań 2003 

 Orczyk J., Zarys metodyki pracy umysłowej, Warszawa 1988. 

 Rudniański J., O pracy umysłowej. Cele, metody, organizacja 

psychiczna, Warszawa 1987. 

Literatura uzupełniająca:  

 Spitzer M., Jak uczy się mózg, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2011. 

 Tokarski S., Technologia pracy umysłowej, Warszawa 2001. 

 Wiszniewski A., Sztuka mówienia, Katowice 2003. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

Obszar nauk humanistycznych 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego  

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu  wprowadzenie do socjologii 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Wprowadzenie do socjologii 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 1 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Pierwszy 

9 Semestr Drugi 

10 Typ zajęć Wykład 

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr Dariusz Dudzik 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Brak 

18 Efekty kształcenia 

WIEDZA: 

ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o 

rządzących nimi prawidłowościach  

ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur 

społecznych i instytucjach życia społecznego oraz 

zachodzących między nimi relacjach  

ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w 

pedagogice, a w szczególności o problemach badawczych, 

metodach, technikach i narzędziach badawczych; zna 

podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z 

których wywodzą się poszczególne metody  

K_W04; H1P_W05, S1P_W05 

UMIEJETNOŚCI: 

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; 

analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności 

pedagogicznej  

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w 

języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)  

posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, 

wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście 

wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych 

autorów  

K_U02; S1P_U02, S1P_U01, S1P_U06, S1P_U04 

KOMPETENCJE  SPOŁECZNE: 

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i 

rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych 

kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki 

własnego rozwoju i kształcenia  

ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 

profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad 

etyki zawodowej  

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, 

organizacjach i instytucjach realizujących działania 

pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami 

będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie  
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K_K01; H1P_K01, H1P_K04, H1P_K02 

19 Stosowane metody dydaktyczne Wykład, prezentacja multimedialna 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 
Kolokwium zaliczeniowe 

21 Forma i warunki zaliczenia zaliczenie z oceną - kolokwium pisemne 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Poznanie tematyki związanej ze społeczeństwem: 

a) elementarne pojęcia z zakresu socjologii, 

b) mechanizmy funkcjonowania zbiorowości 

społecznych, 

c) posługiwanie się terminologią związaną z 

przedmiotem, 

d) zapoznanie się z wybraną literaturą przedmiotu. 

e) Zapoznanie z metodami badań  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady: 

Czym zajmują się socjologowie? 

Komunikacja. 

Jednostka. 

Grupa społeczna. 

Teoria elit. 

Rodzina. 

Społeczeństwo I. 

Społeczeństwo II. 

Naród i Państwo. 

Mniejszości narodowe. 

Kultura + „wirtualna wieś” 

Socjologia organizacji i zarządzania. 

Socjologia gospodarki. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająch 

Literatura podstawowa: 

Filipiak M., Socjologia kultury, Lublin, UMCS, 2002 

Szacka B., Wstęp do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 

2003 

Sztompka P., Socjologia, Znak, Kraków 2002  

Olechnicki Krzysztof, Załęcki Paweł: Słownik socjologiczny, 

Wydawnictwo Graffiti BC, Toruń 1997 

Literaryra uzupełniająca: 

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych, Wiedza Powszechna, 

Warszawa 1983 

Marshall, Gordon. Red, "Słownik socjologii nauk społecznych, 

Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN, 2004. 

Sztompka, Piotr, "Socjologia codzienności", Warszawa, Znak, 

2008 

Giddens, Anthony, "Socjologia", Warszawa, Wydaw. Naukowe 

PWN, 2012 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu 
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 4 (2/2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Pierwszy 

9 Semestr 
Drugi 

10 Typ zajęć 
Wykład/ćwiczenia 

11 Liczba godzin 
15/30 

12 Koordynator 
 

13 Prowadzący 
dr Wanda Kulesza, dr Wanda Poznańska 

14 Język wykładowy 
Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Brak 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza: 

- rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym 

oraz społecznym w odniesieniu do etapu kształcenia w edukacji 

wczesnoszkolnej 

- zna i akceptuje założenia  społeczno – ekologicznego modelu 

zdrowia, w którym podkreśla się wieloczynnikowe 

uwarunkowania kondycji zdrowotnej człowieka  

- zna specyfikę  funkcjonowania  uczniów w kontekście 

prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych 

K_W05; H1P_W04, S1P_W05  

 Umiejętności: 

- potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń 

pedagogicznych  

- potrafi wykorzystać wiedzę biomedyczną do analizowania i 

interpretowania  sytuacji i zdarzeń pedagogicznych  

- potrafi posługiwać się wiedzą z zakresu  nauk biomedycznych  

w celu diagnozowania , analizowania i prognozowania sytuacji 

pedagogicznych  

K_U01;  S1P_U01, S1P_U08 

Kompetencje społeczne: 

- ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności  

pedagogicznych  

- ma świadomość  konieczności prowadzenia 

zindywidualizowanych działań  pedagogicznych w stosunku do 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

- identyfikuje się z przekonaniami, wartościami, normami 



    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

 

 27 

społecznymi obowiązującymi w życiu społecznym   

K-K08 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Wykład za pomocą Power point, praca w grupach, 

przygotowanie referatów, dyskusja 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Egzamin pisemny w formie testowej – wykład  

Zaliczenie zoceną  – ćwiczenia 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie bez oceny – podstawą zaliczenia zajęć są: aktywność 

studenta na zajęciach, i poprawnie przedstawiona prezentacja na 

wybrany temat.  

Egzamin w postaci testowej 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Etapy rozwoju biologicznego człowieka. Zdrowie dzieci w 

okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Szkoły promujące 

zdrowie. Rytmy biologiczne człowieka. Charakterystyka wieku 

dziecięcego. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady: 

Rozwój biologiczny człowieka ( modele rozwoju) 

- rozwój osobniczy – etapy rozwoju, dymorfizm płciowy 

- rozwój fizyczny – czynniki wpływające na rozwój  fizyczny 

-rozwój motoryczny –pojęcia, czynniki rozwoju 

- rozwój  seksualny – pojęcia, przebieg rozwoju 

psychoseksualnego 

Układy i funkcje  organizmu człowieka i ich znaczenie w 

procesie uczenia się 

- układ nerwowy, układ wzrokowo – słuchowy, biologiczne 

mechanizmy uczenia się, warunkowanie dysleksji rozwojowej 

Fizjologiczne podłoże emocji i reakcji stresowej 

- wpływ stresu na zdrowie i zdolność do uczenia się 

Sposoby zaspokajania potrzeb biologicznych człowieka 

- żywienie, aktywność fizyczna, rytmy pracy i wypoczynku, 

ochrona przed  szkodliwymi dla zdrowia czynnikami 

Promocja zdrowia 

- zdrowie a edukacja – definicja zdrowia, czynniki warunkujące 

zdrowie, profilaktyka chorób 

Wybrane problemy zdrowia dzieci i młodzieży 

- wypadki i urazy, zaburzenia psychiczne, choroby przewlekłe 

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniem 

- koncepcja zdrowotna nad uczniami 

- organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej 

Aspekty zdrowotne organizacji pracy i życia szkoły 

- organizacja  zajęć szkolnych, żywienia w szkole 

Szkoły promujące  zdrowie w Polsce 

Ćwiczenia: 

Rozwój ontogenetyczny człowieka i jego cechy 

- definicja i cechy rozwoju 

- czynniki rozwoju człowieka – pojęcie i podział 

Etapy i okresy rozwoju człowieka. Kryteria podziału 

- faza prenatalna 

- faza postnatalna 

- rozwój fizyczny 

- rozwój motoryczny 

Trend sekularny ( akceleracja), jego przyczyny i skutki 

- problemy definicyjne trendu sekularnego 

- przejawy trendu sekularnego i jego skutki 

- zagrożenia wchodzące w skład trendu sekularnego 

Kryteria oceny wieku rozwojowego 

- wiek kalendarzowy, szkieletowy, drugorzędnych cech 

płciowych, zębowy, morfologiczny 

Rytmy biologiczne człowieka 

- definicja  i czynniki od których zależą rytmy biologiczne 

- pojęcie płci, cechy płciowe i ich  rodzaje 

Charakterystyka wieku dziecięcego 
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- cechy charakterystyczne  i typy somatyczne 

Charakterystyka wieku młodzieżowego, dojrzałego i starość 

Wady w budowie ciała u dzieci i młodzieży 

- znaczenie układu kostnego i mięśniowego 

- kręgosłup – znaczenie i budowa 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Doleżych B., Łaszczyca P., /red:/ Biomedyczne podstawy 

rozwoju z elementami higieny szkolnej. Podręcznik dla 

studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych. 

Toruń 2004 

Jaczewski A., /red:/ Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju 

i wychowania. Podręcznik dla studentów uczelni 

pedagogicznych. Wyd. Żak 2005 

Jopkiewicz – Suliga Biomedyczne podstawy rozwoju i 

wychowania ITE Radom 2005 

Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., 

Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. PWN 

Warszawa 2010 

Literatura uzupełniająca: 

Woynarowska B., Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. 

PWN  Warszawa 2007 

Woynarowska  B,. Edukacja zdrowotna, Warszawa, Wydaw. 

Naukowe PWN, 2012. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Moduł II - Przedmioty kierunkowe 
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Sylabus przedmiotu wprowadzenie do pedagogiki 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu 
Wprowadzenie do pedagogiki 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 3 (2/1) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 
I 

10 Typ zajęć 
Wykłady/ćwiczenia 

11 Liczba godzin 
30/15 

12 Koordynator 
 

13 Prowadzący 
dr Kazimierz Koprowski 

14 Język wykładowy 
Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Brak 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza: 

- student zna i rozumie elementarną terminologię używaną w 

pedagogice, z uwzględnieniem pedagogiki wczesnoszkolnej 

- ma podstawowa wiedzę  o zjawiskach na temat edukacji, 

wychowania, procesu nauczania w szkole podstawowej i 

przedszkolu 

K_W01;  H1P_W02, H1P_W03 

Umiejętności  

- student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę pedagogiczną w 

analizie zjawisk edukacyjnych 

- potrafi dostrzec konieczność własnego rozwoju w obszarze 

działań pedagogicznych 

K_U03; H1P_U04, H1P_U06, S1P_U03, S1P_U08 

Kompetencje społeczne: 

- student posiada samowiedzę  dotyczącą  osobistych 

możliwości i ograniczeń w obszarze działań pedagogicznych 

K_K01; H1P_K01, H1P_K04, H1P_K02 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Wykład integracyjny, praca w grupie 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Ocena przygotowanych projektów w grupie, kolokwium 

zaliczeniowe 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Pozytywne zaliczenie kolokwium zaliczeniowego i egzaminu 

końcowego 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Pedagogika jako nauka społeczna. Związek pedagogiki z 

innymi naukami społecznymi. Podstawowe pojęcia 

pedagogiczne . Struktura pedagogiki.  
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23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady: 

-  Współczesna wiedza o edukacji 

- Związek pedagogiki z filozofią, socjologią, psychologią - 

wspólne obszary pojęciowe i metodologiczne 

- Aksjologia pedagogiczna 

- Struktura dyscyplin  w pedagogice  - obszary oddziaływań 

społecznych 

- Współczesne koncepcje człowieka 

-  Tradycje badań pedagogice 

 

Ćwiczenia: 

- Podstawowe pojęcia pedagogiczne 

- Wychowanie – główne modele pojęciowe  wychowania 

- Socjalizacja – koncepcje socjalizacji w teorii socjologii, 

psychologii i pedagogiki 

- Uczenie się jako centralna kategoria pedagogiczna 

- Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie 

- Samokształcenie  

 - Edukacja jutra - wzywania i problemy 

- Struktura pedagogiki jako nauki – charakterystyka obszarów 

badań dyscyplin pedagogicznych 

 

 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Hejnicka – Bezwińska T., Pedagogika ogólna, WAiP , 

Warszawa 2008 

Kron F,W., Pedagogika – kluczowe  zagadnienia. GWP Sopot 

2012 

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki. Wyd. 

Salezjańskie , Warszawa 1981 

Literatura uzupełniająca: 

Śliwerski B., Pedagogika t.I,II,III  GWP  Gdansk, 2006 

Śliwerski B., Współczesne  teorie i nurty wychowania. Impuls, 

Kraków 1998 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu  pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 1 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Drugi 

9 Semestr 
Trzeci 

10 Typ zajęć 
Wykład 

11 Liczba godzin 
15 

12 Koordynator 
  

13 Prowadzący 
 dr Wanda Kulesza 

14 Język wykładowy 
Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza 

- student posiada wiedzę dotyczącą specyfiki rozwojowej 

dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego 

-zna strukturę i specyfikę nauczania na poziomie przedszkola i 

klas wczesnoszkolnych 

- zna problemy wychowawcze w grupach dzieci 

wczesnoszkolnych 

K_W13; H1P_W04 

Umiejętności 

- posiada umiejętność rozumienia sytuacji wychowawczych 

K_U10; S1P_U06 

Kompetencje społeczne 

- zna specyfikę porozumiewania się społecznego z dziećmi 

wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego 

K_K02; S1P_K07  
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19 Stosowane metody dydaktyczne 
Wykład integracyjny 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

zaliczenie z oceną -  test wiedzy z wykładów 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Pozytywne zdanie egzaminu 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 
 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Kategoria dziecka i dzieciństwa w nowożytnej myśli 

pedagogicznej 

Dziecko i dzieciństwo 

Prawa dziecka 

Rodzaje aktywności dzieci przedszkolnych  

Uczestnictwo dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w 

procesach edukacyjnych 

Modele edukacyjne w przedszkolu 

 Specyfika rozwojowa dziecko w wieku przedszkolnym i    

wczesnoszkolnym 

Przedszkolak – uczeń 

Współpraca z rodzicami dzieci w klasach I-III 

Koncepcje partnerstwa edukacyjnego  - koncepcja  

„przezroczystej szkoły”, koncepcja „szkoły elastycznej”, 

koncepcja szkoły jako interprofesjonalnej wspólnoty 

Dziecko zdolne w nauczaniu zintegrowanym 

Teoria rytów przejścia a progi szkoły 

 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Bogdanowicz J., Właściwości rozwojowe wieku dziecięcego 

PZWL Warszawa 1992 

Brzezińska M., Burtowy M., Psychopedagogiczne problemy 

edukacji przedszkolnej Poznań 1992 

Cackowska M., (red) Nowa koncepcja nauczania początkowego 

Kielce 1992 

Klus – Stańska D., Szczepska – Pustkowska M., Ppedagogika 

wczesnoszkolna. OWŁ, Warszawa 2012 

Literatura uzupełniająca: 

Ilg F.L., Rozwój psychiczny dziecka 8-11 lat GWP Gdańsk 

2011 

Michalak R., Aktywizowanie uczniów w edukacji 

wczesnoszkolnej. Wyd. UAM, Poznań 2004 

Pedagogika wczesnoszkolna (pr. zb.) wyd. Akademia 

Profesjonalna 2011  

 Pilch T., Lepalczyk  I., Pedagogika społeczna. UW Warszawa 

1995 

Waloszek D., Pedagogika przedszkolna metamorfoza statusu i 

przedmiotu badań, Kraków 2006. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 
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28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu przygotowanie pedagogiczne do nauczania w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania w przedszkolu i w 

klasach I-III szkoły podstawowej 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Pierwszy 

9 Semestr 
Drugi 

10 Typ zajęć 
Ćwiczenia 

11 Liczba godzin 
30 

12 Koordynator 
 

13 Prowadzący 
dr Kazimierz Koprowski 

14 Język wykładowy 
Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Wiedza z zakresu pedagogiki  ogólnej 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza: 

- ma uporządkowana wiedzę pedagogiczną w obszarze 

edukacji wczesnoszkolnej 

-zna cele i specyfikę pracy w instytucji kształcenia 

wczesnoszkolnego 

K_W01; H1P_W02, H1P_W03 

Umiejętności: 

-posiada umiejętności do pracy dydaktyczno – wychowawczej 

z dziećmi w klasach wczesnoszkolnych 

-potrafi analizować i oceniać przydatność metod 

wychowawczych koniecznych do pracy z uczniami w szkole 

podstawowej 

K_U02; S1P_U02, S1P_U01, S1PU06, H1P_U04 

Kompetencje społeczne: 

-potrafi określić zadania i cele własnych działań 
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edukacyjnych  

-potrafi kierować grupą uczniów, rozumiejąc specyfikę i role 

grupowe 

K-K03; S1P_K04, S1P_K06, H1P_K06 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Praca w grupach, dyskusja panelowa, przygotowanie 

referatów, metoda projektów, metody aktywizujące nauczania 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Obecność na zajęciach,  kolokwium zaliczeniowe – test 

wiedzy 

21 Forma i warunki zaliczenia 

zal. oceną 

Obecność na zajęciach, przygotowanie projektu w grupie 

Pozytywny wynik z kolokwium zaliczeniowego 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

 Uczeń szkoły podstawowej – charakterystyka  rozwojowa. 

Umiejętności społeczne i relacje interpersonalne uczniów 

wczesnoszkolnych. Konflikty w szkole i sytuacje problemowe 

w klasie . Diagnoza i terapia pedagogiczna dzieci w klasach 

wczesnoszkolnych. Sytuacja rodzinna ucznia . Praca z 

rodzicami uczniów szkoły podstawowej .Dzieci z obszarów 

biedy i zaniedbań kulturowych. Specyfika pracy nauczyciela 

wczesnej edukacji. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia 

Specyfika rozwojowa ucznia szkoły podstawowej – 

biopsychiczne podstawy rozwoju dziecka w  okresie  6 – 12 

lat 

Poznawanie  ucznia szkoły podstawowej 

Umiejętności społeczne dziecka w szkole podstawowej 

Relacje interpersonalne w grupie rówieśniczej (przyjaźnie, 

współpraca) 

Zróżnicowanie podwórkowych przestrzeni 

Miejsce  i wartość zabawy w procesie  edukacyjnym dzieci w 

szkole podstawowej 

Zaburzenia zachowania u uczniów klas wczesnoszkolnych 

Konflikty szkolne – źródła i sposoby ich niwelowania 

Patologia zachowań u uczniów szkół podstawowych 

Relacja nauczyciel – uczeń klasy wczesnoszkolnej 

Sytuacja rodzinna ucznia – sposób rozpoznawania problemów  

Dzieci z obszarów biedy i zaniedbań kulturowych 

Nauczyciel wczesnej  edukacji – społeczne  modele bycia 

nauczycielem  

Specyfika pracy nauczyciela wczesnej edukacji 

Model nauczania całościowego ; założenia i dylematy 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Wyd. 

Akademickie  Żak 2006 

Czyżewska J., Tematyka oraz scenariusze spotkań z 

rodzicami, Białystok 2000. 

Klus – Stańska D., Szczepska – Pustakowska M., Pedagogika 

wczesnoszkolna.  OW Łośgraf Warszawa 2012 

Christopher J. C., Nauczyciel – rodzic. Skuteczne 

porozumiewania się, GWP, Gdańska 2004 

 

Literatura uzupełniająca: 

Pankowska D., Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. 

Materiały metodyczne. Kraków 2011 

Petlak E., Klimat szkoły. Klimat klasy. Warszawa 2007 

Urban B., Stanik JM., Resocjalizacja TI i II Warszawa 2008 

Czyżewska J., Tematyka oraz scenariusze spotkań z 

rodzicami, Białystok 2000. 

25 Przyporządkowanie modułu  
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kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu przygotowanie psychologiczne do nauczania w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły 

podstawowej 

 
 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka 

obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu 
Przygotowanie psychologiczne do nauczania w przedszkolu oraz w 

klasach I-III szkoły podstawowej 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr drugi 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Monika Kozicka 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Ukończony kurs psychologii  ogólnej  

18 Efekty kształcenia 

Wiedza: 

- ma uporządkowana wiedzę psychologiczną w obszarze edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w szczególności dotyczącą 

rozwoju biologicznego oraz poznawczego, społeczno-moralnego i 

osobowościowego; 

-zna problemy wychowawcze oraz zagrożenia występujące w 

omawianym okresie rozwojowym; dostrzega związki tych procesów 

ze zmianami w otaczającym środowisku społecznym; 

K_W05, K_W10 

Umiejętności: 

-posiada umiejętności psychologiczne konieczne w pracy 

dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym; ma umiejętność wglądu i zrozumienia sytuacji 

wychowanka oraz optymalnego interpretowania jego zachowania; 
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- posiada umiejętność doboru odpowiednich form reagowania na 

zachowanie jednostki lub grupy oraz skutecznego rozwiązywania 

powstałych problemów i konfliktów; 

-potrafi samodzielnie zaplanować realizacje zadań edukacyjnych;  

K_U02, K_U03, K_U10 

-rozumie konieczność systematycznego wzbogacania swej wiedzy, 

szukania nowych rozwiązań pozwalających na kształtowanie 

właściwej relacji z wychowankami i prawidłowe identyfikowanie 

występujących problemów; 

- monitoruje swoje zachowanie, aby doskonalić funkcjonowanie w 

grupie społecznej; 

- jest gotowy do aktywnego podejmowania zadań zawodowych 

podczas praktyki szkolnej; 

K_K01, K_K08, K_K07 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Praca w grupach, dyskusja panelowa, analiza przypadków, 

przygotowanie prezentacji, metoda projektów, metody aktywizujące 

nauczanie 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Zaliczenie z oceną 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Obecność na zajęciach, aktywność, przygotowanie prezentacji 

Pozytywny wynik z kolokwium zaliczeniowego 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Kurs obejmuje zagadnienia wykorzystania wiedzy i umiejętności 

psychologicznych w edukacji. Omawiane są problemy rozwojowe i 

adaptacyjne dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym 

oraz możliwości podjęcia przez nauczyciela skutecznych środków 

zaradczych. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Ćwiczenia 

Charakterystyka rozwojowa dziecka w wieku poniemowlęcym, 

przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym. Zadania i wyzwania 

rozwojowe na poszczególnych etapach. 

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole. Trudności rozwojowe 

dziecka na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Kształtowanie lateralizacji. 

 Warunki sprzyjające usamodzielnieniu dziecka. Rola środowiska 

rodzinnego w przygotowaniu dziecka do podjęcia obowiązków 

szkolnych. Diagnoza dojrzałości szkolnej. 

Funkcjonowanie dziecka w grupie rówieśniczej. Konflikty i ich 

rozwiązywanie. Kreowanie pozytywnego klimatu emocjonalnego w 

klasie. 

Psychologiczne warunki nauczania skoncentrowanego na uczniu. 

Nauczycielski styl kierowania i nauczania. Specyfika pracy z klasą 

jako grupą społeczną. 

Funkcjonowanie dziecka z dysharmonią rozwojową w grupie 

rówieśniczej. Postępowanie z dziećmi nieśmiałymi i 

nadpobudliwymi.. Pomoc uczniom z problemami zdrowotnymi i 

zaburzeniami rozwojowymi. 

Współpraca nauczyciela z rodzicami dzieci, w tym uczniów o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych. Współpraca nauczyciela ze 

specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

Motywowanie uczniów do nauki. Syndrom nieadekwatnych 

osiągnięć. Inteligencje wielorakie i uzdolnienia specjalne a 

nauczanie zintegrowane. 
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24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

1. Fontana D., Psychologia dla nauczycieli. Wyd. Zysk i S-ka, 

Poznań 1998 

2. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. 

Wyd. Akademickie  Żak 2006 

3. Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., Psychologia 

wychowawcza. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2002 

4. Trempała J.(red.), Psychologia rozwoju człowieka. Wyd. 

Nauk. PWN, Warszawa 2011 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Adamski F., Rodzina: Wymiar społeczno-kulturowy. Wyd. 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002 

2. Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju. Wyd. Nauk. 

„Scholar”, Warszawa 2000 

3. Strelau J.(red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. GWP, 

Gdańsk 2000 

 

  

 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu pedagogika zabawy 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu 
Pedagogika zabawy 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 1 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 
II 

10 Typ zajęć 
Ćwiczenia 

11 Liczba godzin 
15 

12 Koordynator 
 

13 Prowadzący 
dr Wanda Poznańska 

14 Język wykładowy 
Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii rozwojowej 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza 

-ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i 

funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, 

opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, 

pogłębioną w wybranych zakresach 

K_W14; S1P_W09 

Umiejętności 

potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami 

teoretycznymi w celu analizowania działań praktycznych 

potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności 

pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i 

metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających 

się zadań zawodowych 

K_U02  S1P_U06, S1P_U01, H1P_U04 

Kompetencje społeczne 

potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami 

teoretycznymi w celu analizowania działań praktycznych 

potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności 

pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać środki i 

metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających 

się zadań zawodowych 

K_K02; S1P_K07 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Wykład wprowadzający, warsztaty, metody aktywizujące, praca 

w grupie, prezentacja, dyskusja 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

 Kolokwium zaliczeniowe, dokonanie prezentacji scenariusza 

lekcji z elementem zabawy 

21 Forma i warunki zaliczenia 
zaliczenie z oceną 

 pisemne kolokwium zaliczeniowe  
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22 Treści kształcenia (skrócony opis) 
 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Pojęcie i geneza pedagogiki zabawy  

Istota, cechy, cele pedagogiki zabawy 

Formy i rodzaje zabaw. 

Metody i techniki stosowane w pedagogice zabawy 

Animacyjna rola zabawy. 

Metody aktywizujące nauczanie. 

Zajęcia muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem pedagogiki 

zabawy. Metody taneczne jako forma ekspresji artystycznej. 

Metody rozwijające ekspresję wokalną. Animacje muzyczne w 

pedagogice zabawy  

Animacje w czasie wolnym – gry i zabawy plenerowe. Gry i 

zabawy integracyjne 

 Zajęcia  dziecięcego teatru z wykorzystaniem różnorodnych  

metod zabawowych. 

 Metody integrujące muzykę, plastykę i działania parateatralne. 

Gry umysłowo – logiczne, gry dydaktyczne, gry strategiczne w 

pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Metody relaksacyjne. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Jachimowska M., Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych 

gier i ćwiczeń psychologicznych. 1994 

Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego. WsiP, 

Warszawa 1995 

Kędzior Niczyporuk E., (red) Wprowadzenie do pedagogiki 

zabawy, Lublin 1998. 

Kędzior Niczyporuk E., (red, Pedagogika zabawy w edukacji 

kulturalnej, KLANZA Lublin 2006. 

Literatura uzupełniająca: 

Fleming I., Po prostu zaczynamy. Praktyczne porady z zakresu 

pedagogiki zabawy, Kielce 2003 

Karola W., Sztuka jako zabawa – zabawa jako sztuka, 

Warszawa 2000 

Vopel Klaus, Jak pobudzić  kreatywność  grupy. 

Propozycje  ćwiczeń i zabaw, Kielce 2003 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu psychologia ogólna 
 

Nr pola Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

2 Kierunek studiów - Profil Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka 

obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 

Przedmiotu 

Psychologia  ogólna 

4 Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

 

 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty  ECTS 

 

4 (2/2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Pierwszy 

9 Semestr Pierwszy 

10 Typ zajęć Wykłady i ćwiczenia 

11 Liczba godzin 30/30 

   

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr hab. Janusz Zdebski, mgr Jolanta Pikul-Witek 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne  

18 Efekty kształcenia Wiedza 

Student orientuje się w głównych nurtach psychologii. Zna podstawową 

terminologię psychologiczną oraz mechanizmy psychologicznego 

funkcjonowania jednostki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i 

młodzieży. Posiada wiedzę dotycząca funkcjonowania klasy szkolnej 

jako grupy społecznej. 

K_W04; H1P_W05, S1P_W05 

Umiejętności 

Posiada umiejętności samoobserwacji, analizuje zachowania innych 

osób uwzględniając  różnice indywidualne  oraz rolę czynników 

sytuacyjnych, potrafi oddziaływać na otoczenie społeczne 

K_U01; S1P_U01, S1P_U08 

Kompetencje społeczne 

Rozumie konieczność stałego wzbogacanie swej wiedzy ,dobrze 

adaptuje się do nowego otoczenia, sprawnie współpracuje w grupie, 

określa priorytety w podejmowanych zadaniach 

K_K01;H1P_K01, H1P_K04, H1P_K02 

 

 19 Stosowane metody dydaktyczne Podczas wykładów wykorzystane zostaną folie i rzutnik multimedialny, 

aby ułatwić  słuchaczom przyswojenie omawianych treści.  

20 Metody sprawdzania i kryteria  

oceny efektów kształcenia 

Studenci wykonują pracę pisemną w trakcie semestru oraz zdają 

końcowy egzamin pisemny. 

21 Forma i warunki zaliczenia Pozytywne zaliczenie  kolokwium zaliczeniowego  oraz pozytywne 

zdanie egzaminu końcowego 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) Kurs psychologii obejmuje podstawowe zagadnienia psychologii 

ogólnej oraz informacje o metodach badawczych stosowanych w tej 

dyscyplinie naukowej. Student poznaje mechanizmy funkcjonowania 

jednostki oraz uwarunkowania różnic indywidualnych. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) Wykłady : 

- Psychologia jako nauka. Przedmiot cele i zadania. Działy psychologii. 

Główne kierunki  w psychologii. 
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- Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka. 

-  Zachowanie się człowieka. Pojęcie sytuacji. Sytuacje normalne i 

trudne. Zachowanie reaktywne a celowe. 

-Procesy poznawcze. Orientacja w środowisku. 

-Procesy uwagi i ich znaczenie dla funkcjonowania jednostki. 

-Pamięć jako czynnik kształtowania doświadczenia osobniczego. 

- Myślenie i jego funkcje. 

-  Proces uczenia się. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. 

Uwarunkowania procesu uczenia się i nauczania. 

- Procesy emocjonalne i ich wzbudzanie. Ekspresja i regulacja emocji. 

Koncepcja lęku Kępińskiego i Spielbergera. Inteligencja emocjonalna. 

 -Teoria stresu psychologicznego. Radzenie sobie w sytuacji stresowej. 

-Motywacja. Koncepcje. Motywacja a efektywność działania 

Motywowanie uczniów w procesie nauczania. 

- Osobowość i różnice indywidualne. Wybrane teorie osobowości. 

Pojęcie „ja”. Samoocena i jej rodzaje. Style  poznawcze. Inteligencja. 

- Temperament jako czynnik modyfikujący zachowanie człowieka. 

 

Ćwiczenia: 

- Znaczenie psychologii dla nauk pedagogicznych. 

- Metody badawcze w psychologii. Techniki poznawania uczniów. 

- Psychologiczne koncepcje człowieka a interpretacja zachowania 

uczniów w sytuacjach szkolnych. 

-Czynniki modyfikujące spostrzeganie. Prawidłowości percepcji 

społecznej. 

- Strategie pamięciowe i mnemotechniki. Etapy i sposoby 

rozwiązywania problemów.  

- Przegląd wybranych testów inteligencji i uzdolnień. Rozwijanie 

myślenia twórczego uczniów. 

-Determinanty uczenia się a metody i strategie nauczania. Rola kar i 

nagród w procesie nauczania. Specyfika uczenia się i nauczania 

języków obcych. 

- Przystosowanie emocjonalno-społeczne dziecka w grupie. Procesy 

emocjonalne i motywacyjne w planowaniu i realizacji działań 

dydaktyczno-wychowawczych. Znaczenie empatii i asertywności. 

- Mowa i porozumiewanie się w sytuacjach uczenia się i nauczania. 

Zasady skutecznej komunikacji międzyludzkiej. Znaczenie mowy ciała. 

- Kwestionariusze osobowości w praktyce psychologicznej. 

Komponenty dojrzałej osobowości. Przykłady mechanizmów 

obronnych. 

- Różnice indywidualne i ich wpływ na projektowanie zadań 

edukacyjnych. 

-- Metody antystresowe, znaczenie wsparcia społecznego. Syndrom 

wypalenia zawodowego a zachowania prozdrowotne. 

- Prewencja psychopatologii i poradnictwo psychologiczne. Możliwości 

wykorzystania technik terapeutycznych w praktyce szkolnej. Znaczenie 

umiejętności interpersonalnych nauczyciela. 

 

24 Literatura podstawowa 

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa : 

Strelau  J. (red) Psychologia. Podręcznik akademicki. GWP Gdańsk 

2000 

Pilecka W., Rudkowska G. , Wrona L. , Podstawy psychologii. 

Podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich. Wyd. Nauk. 

Akademii   Pedagogicznej. Kraków 2004 

Kozielecki J. (red.) Nowe idee w psychologii.  GWP  Gdańsk 2009 

Łosiak W.,  Psychologia emocji.   WAiP  Warszawa 2007 

Pervin L.A., Psychologia  osobowości.  GWP Gdańsk  2005 

 

Literatura uzupełniająca : 

Krahe B.,   Agresja  GWP  Gdańsk 2005 

Franken P.,  Psychologia motywacji.  GWP Gdańsk 2005 

Mietzel G.,  Wprowadzenie do psychologii. GWP. Gdańsk 2008 
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Myers D.G.,  Psychologia Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003 

Hock R. , 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. 

GWP Gdańsk 2003 

 

25 Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/przedmiotu do 

obszaru/obszarów kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus  przedmiotu psychologia rozwojowa 

 

 Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

2 Kierunek studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka 

obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 

Przedmiotu 

Psychologia rozwojowa    

 

4 Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

 

Podstawowy 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty  ECTS 

 

3 (1/2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Pierwszy 

9 Semestr Drugi 

10 Typ zajęć Wykłady/ćwiczenia 

11 Liczba godzin 15/30 

   

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr hab. Janusz Zdebski, mgr Urszula Kozioł 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Ukończony   kurs   psychologii  ogólnej   

18 Efekty kształcenia Wiedza 

Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą rozwoju 

biologicznego człowieka, jak również rozwoju 

psychoseksualnego, poznawczego, tożsamości, społeczno-

moralnego, emocjonalnego  ze szczególnym uwzględnieniem 

okresu wczesnoszkolnego. Zna problemy wychowawcze, jak 

również zagrożenia związane z omawianym okresem. Dostrzega 

związki tych procesów ze zmianami w otaczającym środowisku 

społecznym. 

K_W03 H1P_W05,  

Umiejętności 

Efektem kursu jest umiejętność wglądu i zrozumienia sytuacji 

wychowanka oraz optymalnego interpretowania jego zachowania. 

Pozwoli to lepiej ukierunkować i wykorzystać jego potencjał 

intelektualny, dobór odpowiednich form  reagowania i 

skuteczniejsze rozwiązywanie powstałych problemów i 

konfliktów.  

K_U07; H1P_U07 

Kompetencje społeczne 

Student rozumie konieczność systematycznego wzbogacania swej 

wiedzy, szukania nowych rozwiązań pozwalających na 

ukształtowanie właściwej relacji z wychowankami i prawidłowe 

identyfikowanie występujących problemów. Monitoruje swe 

zachowania ,aby doskonalić  funkcjonowanie w grupie 

społecznej. 

K_K05; S1P_K02, H1P_K02  

 19 Stosowane metody dydaktyczne Podczas wykładów wykorzystane zostaną folie i rzutnik 

multimedialny, aby ułatwić  słuchaczom przyswojenie 

omawianych treści  natomiast  na  ćwiczeniach zastosowane 

zostaną elementy zajęć warsztatowych oraz panele dyskusyjne. 

20 Metody sprawdzania i kryteria  

oceny efektów kształcenia 

Pisemne kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń, punktowana ocena 

aktywności na zajęciach oraz pisemny egzamin końcowy. 

21 Forma i warunki zaliczenia Pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego oraz egzaminu 

pisemnego. 
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22 Treści kształcenia (skrócony opis) Zakres kursu obejmuje podstawowe problemy psychologii 

rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem  okresu wczesnego i 

średniego dzieciństwa. 

23 Treści kształcenia (pełny opis)  Wykłady  

- Przedmiot, zadania i działy współczesnej psychologii 

rozwojowej 

- Istota rozwoju psychicznego. Cechy i rodzaje zmian 

rozwojowych 

-  Indywidualny charakter  rozwoju psychicznego 

- Uwarunkowania procesu zmian rozwojowych.  Mechanizmy 

biologiczne i społeczne. 

-  Koncepcje rozwoju człowieka. 

- Metody badań rozwoju  psychicznego człowieka  

- Przebieg rozwoju poznawczego u człowieka. 

-Rozwój społeczny jako przygotowanie do uczestnictwa w życiu 

zbiorowym i tworzenia nowych relacji interpersonalnych 

-Zakres i dynamika rozwoju emocjonalnego 

- Mechanizmy rozwoju moralnego 

- Rozwój psychoseksualny. Przyjaźnie heteroseksualne. Miłość. 

Kontakty seksualne. 

-Kształtowanie się osobowości w ujęciu wybranych teorii 

psychologicznych.   

- Wspomaganie osób z zaburzeniami  rozwojowymi. 

 

Ćwiczenia 

- Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci w  okresie wczesnego 

dzieciństwa. 

-  Formy aktywności dziecka  w wieku przedszkolnym. 

- Charakterystyka rozwoju poznawczego dzieci przedszkolnych. 

-  Poziom rozwoju językowego. Sprawność  komunikacyjna. 

- Rozwój  emocjonalno- społeczny. 

- Osobowość  dziecka przedszkolnego. 

- Rozwój  fizyczny  i  sprawność motoryczna dziecka w 

młodszym wieku szkolnym 

- Przebieg rozwoju poznawczego. Myślenie logiczne, 

kształtowanie się wiedzy społecznej. 

- Kształtowanie się świadomości językowej. 

- Sprawność  komunikacyjna dziecka w młodszym wieku 

szkolnym.  Język pisany. 

- Funkcjonowanie dziecka w  środowisku społecznym. 

- Rozwój emocjonalny , agresja  dziecięca. 

- Nabywanie norm moralnych przez dzieci. 

-  Kształtowanie się sylwetki   osobowościowej dziecka  w 

omawianym okresie rozwojowym. 

 

24 Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa : 

 Trempała J. (red.) Psychologia rozwój człowieka. Wyd. Nauk. 

PWN Warszawa 2011 

 Schaffer R.H. , Psychologia  rozwojowa. Podstawowe pojęcia. 

Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010 

Kaja  B.M.,  Psychologia wspomagania rozwoju. Zrozumieć świat 

życia człowieka. GWP Gdańsk 2010 

 Strelau  J. (red) Psychologia. Podręcznik akademicki. GWP 

Gdańsk 2000 

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) Psychologia rozwoju 

człowieka. Wyd. Nauk PWN Warszawa 2002 

 

Literatura uzupełniająca 

Pervin L.A., Psychologia  osobowości.  GWP. Gdańsk 2005 

Colman A.M., Bryant P.E., Psychologia rozwojowa. Wyd. Zysk i 

S-ka Poznań 1997 

Przetacznik-Gierowska M. Włodarski Z., Psychologia 
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wychowawcza.  Wyd. Nauk. PWN Warszawa 1998 

Aksman J., Pułka J. (red.),  Dzieci  i młodzież w kręgu 

oddziaływania mediów i grup rówieśniczych – w i pomimo 

czasów ponowoczesnych.  Wyd. Krakowskie Towarzystwo 

Edukacyjne, Kraków 2012 

Danilewska J., Agresja u dzieci. – Szkoła porozumienia. WSiP 

Warszawa 2002 

 

 

25 Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/przedmiotu do 

obszaru/obszarów kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu psychologia społeczna 

 

Nr 

pola 

Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

2 Kierunek studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego 

3 Nazwa modułu 

kształcenia/ 

przedmiotu 

Psychologia  społeczna 

4 Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

 

 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty  ECTS 

 

2 (1/1) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów drugi 

9 Semestr trzeci 

10 Typ zajęć wykłady i ćwiczenia 

11 Liczba godzin 15/15 

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr hab. Janusz Zdebski, mgr Monika Kozicka 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk 

podstawowych 

nauki humanistyczne 

16 Zajęcia 

ogólnouczelniane/na 

innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Ukończony kurs psychologii ogólnej 

18 Efekty kształcenia Wiedza 

Student określa miejsce i rolę psychologii społecznej w relacji do innych 

nauk. Zna podstawowe pojęcia z zakresu psychologii społecznej. 

Wykazuje się wiedzą na temat funkcjonowania człowieka jako członka 

grupy i społeczeństwa.  

K_W03; H1P_W05   K_W06;S1P_W04 

Umiejętności 

Potrafi opisać i wyjaśnić w kategoriach psychologicznych zachowania 

ludzi w interakcjach społecznych. Umie przełożyć potoczną wiedzę z 

zakresu funkcjonowania społecznego człowieka na język naukowy. 

Samodzielnie analizuje i interpretuje zachowania jednostek i grup 

społecznych. Potrafi zaproponować rozwiązania wybranych problemów 

społecznych w oparciu o zdobytą wiedzę. Potrafi odnieść prawidłowości 

i patologie relacji międzyludzkich do sytuacji wychowawczych i działań 

pedagogicznych. 

K_U03;H1P_U04, H1P_U06, S1P_U03, S1P_U08 

K_U12_H1P_U05 

 

Kompetencje społeczne 

Doskonali i uzupełnia nabytą wiedzę i umiejętności poprzez selektywny i 

krytyczny dobór literatury przedmiotu. Efektywnie współpracuje w 

grupie zadaniowej. Samodzielnie podejmuje poszukiwania rozwiązań 

problemów w relacjach międzyludzkich. 

K_K05; S1P_K02, H1P_K02 

 19 Stosowane metody 

dydaktyczne 

Pomoce multimedialne w wykładzie, praca w zespole, dyskusja  

20 Metody sprawdzania i 

kryteria  

oceny efektów kształcenia 

Pisemne opracowanie wybranego tematu, kolokwium zaliczeniowe 

21 Forma i warunki zaliczenia Ćwiczenia - aktywność na  zajęciach,  pozytywny wynik kolokwium 

zaliczeniowego i pracy pisemnej 

Wykład – egzamin w formie testu 
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22 Treści kształcenia 

(skrócony opis) 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z 

zakresu psychologii społecznej. Tematyka zajęć obejmuje procesy 

funkcjonowania człowieka w środowisku społecznym i wzajemne 

oddziaływania między jednostką a grupą. Zagadnienia omawiane są z 

punktu widzenia teorii oraz badań empirycznych, a także możliwości 

zastosowania praktycznego nabytej wiedzy w pracy zawodowej 

pedagoga. 

23 Treści kształcenia (pełny 

opis) 

Wykłady : 

- Człowiek jako podmiot w relacjach społecznych. Podstawowe pojęcia i 

źródła wiedzy psychologii społecznej. 

- Poznanie społeczne – uwaga i odbiór informacji społecznej. Schematy i 

ich oddziaływanie. Błędy w wydawaniu sądów społecznych. 

- Postrzeganie i ocenianie ludzi. Rola komunikatów niewerbalnych. 

Teorie atrybucji. 

- Potrzeba uzasadnienia swoich zachowań. Dysonans poznawczy i 

sposoby jego redukcji. Pułapki racjonalizacji. 

- Postawy i zmiana postaw. Sposoby wartościowania świata społecznego. 

Siła perswazji i wpływ reklamy. 

-  Konformizm – informacyjny i normatywny wpływ społeczny. 

- Relacje interpersonalne w grupie społecznej. Podejmowanie decyzji: 

interakcje w grupie. Mechanizmy współpracy i konfliktu. 

- Człowiek wobec ekstremalnych sytuacji społecznych. Hiperuległość, 

dehumanizacja, wyuczona bezradność. 

- Etyczne aspekty uprawiania psychologii społecznej. 

 

Ćwiczenia: 

- Rola psychologii społecznej w wyjaśnianiu zjawisk świata społecznego 

i rozumieniu zachowań ludzi. 

- Wpływ sytuacji społecznych na procesy spostrzegania, pamięci, 

motywację i osiągnięcia. 

- Sposoby myślenia o świecie społecznym oraz postrzeganie siebie i 

innych. 

- Postawy deklarowane a postawy okazywane w zachowaniu. 

Mechanizmy zmiany postaw. 

- Atrakcyjność interpersonalna i jej uwarunkowania. 

- Agresja oraz zachowania prospołeczne w relacjach interpersonalnych. 

Mechanizmy kształtowania zachowań prospołecznych, aspołecznych i 

antyspołecznych. Rola naśladownictwa i modelowania zachowań w 

grupach dzieci przedszkolnych i szkolnych. 

- Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja – przyczyny, środki zaradcze. 

Samospełniające się proroctwo. Efekt Pigmaliona w szkole. 

- Sztuka przekonywania i perswazji. Podstawowe techniki 

psychomanipulacji i sposoby obrony. 

- Społeczna psychologia stosowana: diagnoza i rozwiązywanie 

problemów społecznych w dziedzinie edukacji i wychowania. 

 

24 Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa : 

Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN Warszawa 

1999 

Aronson E., Wilson T., Akert R., Psychologia społeczna. Serce i umysł, 

Zysk i S-ka Poznań 2007 

Domachowski W., Przewodnik po psychologii społecznej, PWN 

Warszawa 2004 

Kenrick D., Neuberg S., Cialdini R., Psychologia społeczna. Rozwiązane 

tajemnice, GWP Gdańsk 2002 

Wojciszke B., Psychologia społeczna, Wyd. Naukowe Scholar Warszawa 

2011 

 

Literatura uzupełniająca : 

Aronson E., Człowiek istota społeczna, PWN Warszawa 2009 

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP 
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Gdańsk 2007 

Krzemiński I., Co się dzieje między ludźmi, Wyd. Jacek Santorski 

Warszawa 1999 

Lewicka M.(red.), Jednostka i społeczeństwo. Podejście psychologiczne, 

GWP Gdańsk 2002 

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi, Wyd. Naukowe Scholar Warszawa 

2003 

 

25 Przyporządkowanie 

modułu 

kształcenia/przedmiotu do 

obszaru/obszarów 

kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby 

punktów ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS – 

zajęcia wymagające 

bezpośredniego udziału 

nauczyciela 

akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS – 

zajęcia o charakterze 

praktycznym 
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Sylabus przedmiotu literatura dziecięca wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego w języku polskim 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i  wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

Literatura dziecięca wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego 

w języku polskim 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 3 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Drugi 

9 Semestr Trzeci 

10 Typ zajęć 
Ćwiczenia 

11 Liczba godzin 
 30 

12 Koordynator 
 

13 Prowadzący 
mgr Marta Mikosińska 

14 Język wykładowy 
Polski 

15 Zakres nauk podstawowych 
 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne  

18 Efekty kształcenia 

Wiedza:  

-zna  główne tendencje rozwojowe literatury 

dziecięcej i możliwości wprowadzenia dziecka w kulturę 

literacką; 

-zna  wybrane arcydzieła literatury dla dzieci; 

K_W01:  H1P_W02, H1P_W03 

Umiejętności: 

-zdobywa  umiejętność dostrzegania zmieniających się potrzeb  

czytelniczych dziecka i specyficznego odbioru literatury; 

-potrafi wprowadzać  dzieci w świat wartości estetycznych i 

moralnych; 

-potrafi  pobudzać  twórczą aktywność słowną dzieci; 

- potrafi analizować pojedyncze dzieła w ramach sztuki 

interpretacji z uwzględnieniem semiotycznej natury utworów dla 

dzieci, które składają się ze słów, obrazów i gestów; 

K_U09; S1P_U06, S1P_U07, S1P_U04 

Kompetencje społeczne: 

- dostrzega zjawiska literackie w kontekście historii literatury – 

epoki i przynależnych do niej konwencji; 

K_K06; S1P_K03, S1P_K05 

 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

-prezentacje multimedialne, nagrania audio i wideo, gry 

dydaktyczne, 

-dyskusja 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 
Zaliczenie z oceną 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną – pisemne kolokwium. 
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Podstawą zaliczenia zajęć są: aktywność studenta na zajęciach, 

pozytywne wyniki kontroli wiadomości i umiejętności (pisemne 

kolokwium)  

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Wyodrębnienie literatury „osobnej” z pozostałych działów 

literatury ogólnej. Potraktowanie folkloru dziecięcego jako 

źródła i inspiracji utworów dla dzieci oraz dziecięcego teatru  

jako znaczących zachowań wspierających ideę wychowania 

przez sztukę. Zapoznanie się z krytyką archetypową  i 

tematyczną dającą podstawy instrumentarium badawczego. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Treści:  

Literatura dziecięca i jej wyznaczniki. Odbiór dzieła literackiego 

przez dziecko.  

Książkowe i pozaksiążkowe formy upowszechniania literatury 

dziecięcej.  

Kryteria oceny i analizy utworów dziecięcych .  

Terapeutyczne i psychoedukacyjne wartości tekstów literackich  

Metody rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci. 

Miejsce literatury czwartej w kulturze. 

Znaczenie tekstów folkloru a percepcja dziecka. 

Tendencje pedagogiczne i ich odbicie w twórczości dla młodego 

odbiorcy. 

„Cudowne i pożyteczne” czyli znaczenie baśni w życiu dziecka. 

Przyroda jako tworzywo dzieła literackiego. 

Wartości literatury dla dzieci. 

Od Konopnickiej do Białoszewskiego, czyli język dziecięcy a 

poezja dla dzieci. 

Wychowawcza i estetyczna rola gatunków filmowych, audycji 

radiowych, teatru. 

Humor i komizm w literaturze „osobnej”. Humor i jego 

kategorie 

Rola literatury „czwartej” w pracy nauczyciela. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Lektury obowiazkowe: 

H.Ch. Andersen, Baśnie, przeł. S. Beylin i J. Iwaszkiewicz, wyd. 

7, Poznań 1985 (lub inne wyd.)  

Antologia poezji dziecięcej, wybór i oprac. J. Cieślikowski, wyd. 

3, BN I, 233, Wrocław 1991 (lub inne wyd.).  

Baśnie braci Grimm, przekł. E. Bielicka i M. Tarnowski, posł. 

H. Kapełuś, Warszawa 1997 (lub inne wydania). 

T. Jansson, Opowiadania z Doliny Muminków, przekł. I. Szuch-

Wyszomirska, Warszawa 2000 (lub inne wyd.).  

A.Milne – Kubuś Puchatek, Chatka Puchatka (wyd. dowolne). 

J.Tuwim - wiersze dla dzieci: Lokomotywa, Słoń Trąbalski 

(wyd. dowolne). 

Lektury uzupełniające: 

M. Krüger - Karolcia; Hugh Lofting - Doktor Dolittle i jego 

zwierzęta(wyd. dowolne). 

A.Lindgren - Dzieci z Bullerbyn(wyd. dowolne). 

K. Makuszyński - Przygody Koziołka Matołka(wyd. dowolne). 

ks. J. Twardowski- Patyki i patyczki(wyd. dowolne). 

A i Cz. Centkiewiczowie - Anaruk, chłopiec z Grenlandii(wyd. 

dowolne). 

W. Chotomska - Legendy polskie(wyd. dowolne). 

Inne wybrane utwory klasycznej literatury dziecięcej polskiej i 

światowej.  

 

Bibliografia przedmiotowa – obowiązkowa: 

Z. Adamczykowa , Literatura dla dzieci : funkcje,  

      kategorie, gatunki. Warszawa 2001. 

B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne.  

O znaczeniach i wartościach baśni, wst. i przekł. D. Danek, t. 1-

2, Warszawa 1985 (lub inne wyd.). 

J. Cieślikowski, Literatura osobna, wybór R. Waksmund, 
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Warszawa 1985.  

Dziecko jako odbiorca literatury, pod red. M. Kielar Turskiej i 

M. Przetacznik Gierowskiej, Warszawa 1992.    

J. Ługowska, Bajka w literaturze dziecięcej, Warszawa 1988.  

Słońska, Psychologiczne problemy ilustracji dla dzieci, wyd. 2 

zmienione, Warszawa 1977. 

R.Waksmund, Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej: 

(tematy, gatunki, konteksty). Wrocław 2000.  

 

Literatura uzupełniajaca 

A. Baluch, Książka jest światem. O literaturze dla dzieci małych 

oraz dla dzieci starszych i nastolatków, Kraków 2005. Sztuka 

dla dzieci szkolnych. Teoria, recepcja, oddziaływanie, pod red. 

M. Tyszkowej, Poznań 1979. 

A. Baluch, Od ludus do agora. Rozważania o książkach dla 

dzieci i sposobach lektury, które    wiodą od zabawy do 

poważnej rozmowy o literaturze, Kraków 2003. 

J. Cieślikowski, Wielka zabawa (folklor dziecięcy, wyobraźnia 

dziecięca, wiersze dla  dzieci), wyd. 2. Wrocław 1985. 

J. Dunin, Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. Z 

dziejów polskich publikacji dla najmłodszych. Wrocław 1991. 

K. Kuliczkowska, W świecie prozy dla dzieci, Warszawa 1983. 

Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI  wieku, pod 

red. J. Papuzińskiej i G. Leszczyńskiego, Warszawa 2002. 

J. Papuzińska, Dziecko w świecie emocji literackich, Warszawa 

1996.  

H. Read, Wychowanie przez sztukę, przekł. A. Trojanowska-

Kaczmarska, Wrocław 1976 

Sezamie otwórz się! Z nowszych badań nad literaturą dla dzieci 

i młodzieży w Polsce i za granicą, pod red. A. Baluch i K. 

Gajdy, Kraków 2001.  

Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, red. B. Tylicka i G. 

Leszczyński, Wrocław – Warszawa – Kraków 2002.       

Sztuka dla najmłodszych. Teoria, recepcja, oddziaływanie, red. 

M. Tyszkowa, Poznań 1977. 

B. Tylicka, Bohaterowie naszych książek. Leksykon, Łódź 1999. 

R. Waksmund, Wstęp do: Poezja dla dzieci.  Antologia form i 

tematów. Wrocław 1987.  

B. Żurakowski, W świecie poezji dla dzieci, Warszawa 1981 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu poprawna polszczyzna 
 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka 

obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Poprawna polszczyzna 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 4 (2/2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr I 

10 Typ zajęć wykład /ćwiczenia 

11 Liczba godzin 30/30 

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr Elżbieta Kwinta, dr Małgorzata Pachowicz 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku  

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

- ma ogólną wiedzę z zakresu  językoznawstwa zorientowaną na 

zastosowania praktyczne w sferze działalności edukacyjnej 

(K_W09); 

- potrafi samodzielnie  zdobywać  wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne 

umiejętności (K_U04); 

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 

potrzebę uczenia się przez całe życie, a szczególnie doskonalenia 

własnych kompetencji językowych (K_K01) 

19 Stosowane metody dydaktyczne ćwiczenia praktyczne, prezentacje multimedialne 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

kolokwium pisemne – polegające na analizie różnych typów błędów 

językowych; warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest uzyskanie 

51% poprawnych odpowiedzi.  

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: 

- zaliczenie z oceną (wykład, ćwiczenia);  

- warunki zaliczenia: aktywne uczestniczenie w zajęciach; 

pozytywna ocena z końcowego kolokwium pisemnego. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Zapoznanie z zagadnieniami normatywnymi polszczyzny 

współczesnej oraz krytyczne obserwowanie procesów rozwojowych 

języka służące rozwijaniu i doskonaleniu sprawności językowej 

studentów. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Poprawność i sprawność językowa. Norma językowa – poziomy 

i typy normy współczesnej polszczyzny. Rodzaje błędów 

językowych. Kryteria poprawności językowej.  

2. Etyka słowa (manipulacja językowa i nowomowa) i estetyka 

słowa (wulgaryzacja języka i grzeczność językowa). 

3. Poprawność fonetyczna (normy wymowy, błędy). 

4. Normy w zakresie odmiany nazw pospolitych (rzeczowników 

męskich, żeńskich i nijakich). Osobliwości w odmianie 

rzeczowników. 

5. Normy w zakresie odmiany nazw osobowych (nazwisk polskich 

i niepolskich mężczyzn i kobiet oraz imion polskich i 

niepolskich męskich i żeńskich). 

6. Nieregularności koniugacyjne czasownika. 

7. Poprawność fleksyjna i składniowa przymiotnika i zaimka. 

8. Poprawność fleksyjna i składniowa liczebnika. 

9. Poprawność w zakresie związków zgody. 
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10. Poprawność w zakresie związków rządu. 

11. Poprawne użycie imiesłowowych równoważników zdań. 

12. Poprawność neologizmów słowotwórczych (derywatów 

prostych, złożeń, derywatów utworzonych od wyrażeń 

przyimkowych). 

13. Poprawność leksykalna: zapożyczenia, neosemantyzacja 

wyrazów pod wpływem obcym, internacjonalizmy semantyczne. 

14. Poprawność leksykalna: związki frazeologiczne i błędy w 

zakresie ich użycia.  

15. Kolokwium pisemne. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Słowniki 

M. Bańko,  Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią, 

Warszawa 2006. 

M. Bańko,  M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, 

Warszawa 1994.  

J. Bartmiński, Słownik wymowy i odmiany nazwisk obcych, wyd. 3., 

Bielsko-Biała 1997. 

W. Lubaś, S. Urbańczyk, Podręczny słownik poprawnej wymowy 

polskiej, Kraków-Katowice 1994. 

S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. 1-2, 

Warszawa 1967-1968. 

Słownik idiomów polskich PWN, red. nauk. M. Bańko, Warszawa 

2006. 

Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1-11, Warszawa 

1958-1969. 

Słownik współczesnego języka polskiego, pod red. B. Dunaja, 

Warszawa 1996, (wyd. 2, 1998; wyd. 3 zmienione i poszerzone 

2001). 

Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, red. nauk. S. Dubisz, t. 

1-4, Warszawa 2006. 

Wielki słownik frazeologiczny PWN  z przysłowiami, oprac. A. 

Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz, Warszawa 2005. 

Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, pod red. J. Podrackiego, 

Warszawa 2001. 

Wielki słownik ortograficzny PWN, red. nauk. E. Polański, 

Warszawa 2006. 

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. 

Markowskiego, Warszawa 2006. 

Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych PWN, pod red. M. Bańko, 

Warszawa 2005. 

Wielki słownik wyrazów obcych PWN, red. nauk. M. Bańko, 

Warszawa 2005. 

 

Podręczniki i artykuły 

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. 

Mosiołek-Kłosińska, wyd. 2., popr. i uzup.,  Warszawa 2004.  

D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego 

Zagadnienia poprawności gramatycznej, Warszawa 1976; t. 2: 

Zagadnienia poprawności leksykalnej, Warszawa 1982. 

B. Dunaj, Zasady poprawnej wymowy polskiej, „Język Polski” 2006, 

z. 3, s. 161-172. 

H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, 

składnia, Warszawa 2005. 

T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, 

interpunkcja, Warszawa 2009. 

H. Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska. Zarys, wyd. 5. uzup., 

Warszawa 2001. 

A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia 

leksykalne, Warszawa 2005. 

R. Przybylska, Wstęp do nauki o języku polskim. Podręcznik dla 

szkół wyższych, Kraków 2003. 

Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001 
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(stąd artykuły: A. Markowskiego, J. Puzyniny, Kultura języka, s. 49-

71; J. Miodka, O normie językowej, s. 73-83; F. Nieckuli, Język ustny 

a język pisany, s. 99-113). 

 

Poradniki i wydawnictwa z zakresu kultury języka polskiego 

S. Bąba, Twardy orzech do zgryzienia, czyli o poprawności 

frazeologicznej, Poznań 1986. 

S. Bąba, B. Walczak, Na końcu języka. Poradnik leksykalno-

gramatyczny. Warszawa-Poznań 1992.  

J. Bralczyk, Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka, 

Warszawa 2001. 

Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego, 

Warszawa 2001. 

A. Markowski, Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Warszawa 2000. 

A. Markowski, Polszczyzna znana i nieznana. Porady, ciekawostki, 

dyktanda konkursowe, wyd. 2. rozsz., Gdańsk 1999. 

J. Miodek, Rozmyślajcie nad mową!, Warszawa 1998. 

Mowa rozświetlona myślą, red. J. Miodek, Wrocław 1999. 

Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego, pod 

red. J. Podrackiego, Warszawa 1993. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu diagnoza nauczycielska z elementami terapii 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu 
Diagnoza nauczycielska z elementami terapii 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 3 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Pierwszy 

9 Semestr 
Drugi 

10 Typ zajęć 
ćwiczenia 

11 Liczba godzin 
30 

12 Koordynator 
 

13 Prowadzący 
mgr Monika Kozicka 

14 Język wykładowy 
Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
Ukończony kurs psychologii ogólnej i wprowadzenia do 

pedagogiki 

18 Efekty kształcenia 

Student: 

- zna terminologię stosowaną w diagnozie i terapii 

pedagogicznej oraz potrafi ją prawidłowo stosować; K_W01 

- dysponuje wiedzą o zasadach i modelach pracy z dzieckiem 

z zaburzeniami w rozwoju i o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych; 

- posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu diagnozy 

i terapii pedagogicznej; 

K_W15; S1P_W04 

- zna i rozumie metody stosowane w diagnozie i terapii 

pedagogicznej, rozumie istotę funkcjonalności i 

dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii rozwoju, normy i 

patologii; 

K_U05; S1P_U01, S1P_U02 

- potrafi wymienić główne rodzaje trudności w uczeniu się 

oraz zaburzeń rozwoju psychoruchowego dziecka i zaburzeń 

w zachowaniu, określa ich przyczyny oraz objawy; 

- rozpoznaje i trafnie ocenia poziom rozwoju poszczególnych 

komponentów funkcji percepcyjno-motorycznych i ich 

koordynacji; 

- dokonuje diagnozy dojrzałości szkolnej dziecka, środowiska 

rodzinnego dziecka oraz jego sytuacji przedszkolnej lub 

szkolnej; 

- potrafi przedstawić etapy procesu diagnostycznego, 

profilaktyki i terapii pedagogicznej; 

- rozpoznaje i ocenia w stosunku do norm poziom rozwoju 

ucznia klas I-III w zakresie umiejętności czytania, rozumienia 
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czytanych tekstów, poprawności ortograficznej i graficznej 

pisma; 

- potrafi posłużyć się zdobytą wiedzą dotyczącą zasad 

wsparcia pedagogicznego w różnych środowiskach 

wychowawczych; 

- konstruuje programy pracy z dzieckiem o specjalnych 

potrzebach edukacyjno-wychowawczych; 

- potrafi wykorzystać wyniki badań dostępnych w literaturze 

dotyczące diagnozy i terapii pedagogicznej;  

- łącząc wiedzę teoretyczną i kompetencje potrafi dokonać 

rzetelnej i trafnej diagnozy konkretnego przypadku i dobrać 

odpowiednie sposoby oddziaływania terapeutycznego; 

- jest świadomy potrzeby analizy i interpretacji sytuacji 

dziecka w celu trafnego doboru działań na rzecz poprawy jego 

wszechstronnego rozwoju 

- umiejętnie komunikuje się z rodzicami dzieci, wykazując 

postawę współpracy w rozwiązywaniu problemów; 

 K_K07;S1P_K01,K-K08; S1P_K03, S1P_K05 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Metody aktywizujące, dyskusje grupowe, analiza przypadku, 

prezentacje z wykorzystaniem środków multimedialnych, 

elementy zajęć warsztatowych 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

- ocenianie w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i 

aktywności na zajęciach; 

- pisemne kolokwium zaliczeniowe – ocena znajomości 

problematyki omawianej na zajęciach; 

- ocena analizy przypadku oraz projektu praktycznych zajęć z 

dzieckiem o specjalnych wymaganiach edukacyjnych 

21 Forma i warunki zaliczenia 

egzamin;  

zal. z oceną z ćwiczeń (pozytywne zaliczenie  kolokwium 

zaliczeniowego, przedstawienie analizy przypadku i projektu 

pracy z dzieckiem) 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Zagadnienia dotyczą wczesnego rozpoznawania i 

przeciwdziałania trudnościom adaptacyjnym i 

niepowodzeniom szkolnym dziecka na etapie edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Podstawy diagnozy psychopedagogicznej – założenia, cele, 

metody. 

Uwarunkowania procesu diagnostycznego. 

Warsztat diagnostyczny pedagoga. 

Diagnoza środowiska rodzinnego dziecka. 

Diagnoza sytuacji dziecka w grupie przedszkolnej oraz 

sytuacji szkolnej ucznia klas I-III. Profilaktyka w zakresie 

trudności adaptacyjnych i społeczno-emocjonalnych dziecka. 

Diagnoza rozwoju poznawczego, w tym zdolności specjalnych 

dziecka. 

Diagnoza dojrzałości szkolnej dziecka – ocena rozwoju 

fizycznego, intelektualnego i społeczno-emocjonalnego. 

Diagnoza zaburzeń rozwoju psychoruchowego dziecka w 

wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym – objawy ryzyka 

dysleksji, zaburzeń lateralizacji i orientacji przestrzennej. 

Diagnoza łączonych zaburzeń rozwojowo-sensorycznych – 

ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia lękowe, 

tikowe, depresyjne, trudności w nauce, zaburzenia obsesyjno-

kompulsywne, psychotyczne, opozycyjno-buntownicze. 

Znaczenie diagnozy we wczesnym wspomaganiu rozwoju 

dziecka. 

Terapia pedagogiczna – terminologia, organizacja, zasady 

prowadzenia terapii z dzieckiem w wieku przedszkolnym i w 

klasach I-III. 

Wybrane metody terapii pedagogicznej. Techniki wspierania 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
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Elementy psychoterapii i relaksacji w zajęciach korekcyjno-

kompensacyjnych. Komputerowe programy edukacyjne. 

Rola pozytywnej motywacji do zajęć. Współpraca z rodzicami 

dziecka. 

 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Podstawowa: 

Jarosz E., Wysoka E., Diagnoza psychopedagogiczna. 

Wybrane problemy i rozwiązania, Warszawa 2006 

King G., Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, Gdańsk 

2004 

Skorek M. (red.), Terapia pedagogiczna, Kraków 2005 

Bates J, Munday S., Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane, 

Warszawa 2005 

Bogdanko A., Wspomaganie procesu wychowawczego 

programami profilaktyczno-edukacyjnymi, Kraków 1999 

Brejnak W., Dysleksja, Warszawa 2005 

Kutscher M.L., Dzieci z zaburzeniami łączonymi, Warszawa 

2005 

 

Uzupełniająca: 

Bogdanowicz M., Dysleksja w kontekście nauczania języków 

obcych, Gdańsk 2004 

Chodkowska M., Socjopedagogiczne problemy edukacji 

integracyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i 

środowiskowymi, Warszawa 2004  

Natowska H., Opóźnienia i dysharmonia rozwoju dziecka, 

Warszawa 1994 

Spionek H., Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia 

szkolne 

 

25 

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 

przedmiotu do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS 
 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 

 

 

 

Sylabus przedmiotu dydaktyka nauczania zintegrowanego 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu 
Dydaktyka nauczania zintegrowanego 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 2 (1/1) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów II 
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9 Semestr 
III 

10 Typ zajęć 
Wykład/ćwiczenia 

11 Liczba godzin 
15/15 

12 Koordynator 
 

13 Prowadzący 
dr Marta Chrabąszcz 

14 Język wykładowy 
Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Brak 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza: 

 zna elementarną terminologię używaną w  dydaktyce 

zintegrowanego oraz wie o jej specyfice przedmiotowej i 

metodologicznej, zorientowanej na zastosowania 

praktyczne w działalności edukacyjnej  

 ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i 

kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, 

historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych 

podstaw zorientowaną na zastosowania praktyczne w 

działalności edukacyjnej  

 zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, 

uczenia się i nauczania w dydaktyce nauczania 

zintegrowanego, rozumie różnorodne uwarunkowania tych 

procesów w kontekstach praktyki edukacyjnej  

K_W02; H1P_W05, H1P_W03 

Umiejętności: 

 potrafi wykorzystywać  podstawową wiedzę 

teoretyczną z zakresu dydaktyki nauczania zintegrowanego 

w celu analizowania                              i interpretowania 

problemów edukacyjnych, kulturalnych, a także motywów 

i wzorów ludzkich zachowań  

 K_US1P_U06, S1P_U07, S1P_U04 

 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 

zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny 

własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza  

kierunki własnego rozwoju i kształcenia  

 - ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 

profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania 

zasad etyki zawodowej  

 odpowiedzialnie  przygotowuje się do swojej pracy, 

projektuje i wykonuje  działania pedagogiczne  

K-K01; H1P_K01, H1P_K04, H1P_K02 

 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Metody: 

 wykład 

 dyskusja; 

 referat; prezentacja multimedialna. 

 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Metody sprawdzania efektów kształcenia: 

wykład: 

 egzamin; 

ćwiczenia: 
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 kolokwium;  

 wykonywanie bieżących ćwiczeń, zadań; 

 prace własne, np. konspekt lekcyjny; 

 wygłoszenie referatu. 

 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: 

egzamin / zaliczenie z oceną 

Warunki zaliczenia ćwiczeń:  

 obecność  studenta na zajęciach; 

 - aktywny udział w zajęciach; 

 poprawne wykonanie obowiązkowych prac własnych; 

 pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego. 

 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Podstawa programowa. Współczesne koncepcje edukacji 

małego dziecka. Specyfika roli nauczyciela w edukacji 

wczesnoszkolnej. Metody, zasady i formy pracy z dziećmi w 

wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wyrównywanie 

szans edukacyjnych dzieci. Kształtowanie dojrzałości szkolnej. 

Dostosowywanie działań pedagogicznych do potrzeb i 

możliwości dziecka. Trudności w uczeniu się. Wychowawczy 

wymiar działań edukacyjnych. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady: 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym. Cele i treści 

kształcenia, spiralny układ kształcenia. Program wychowania 

przedszkolnego i program nauczania na I etapie edukacyjnym. 

 

Współczesne koncepcje edukacji małego dziecka. Edukacja 

małego dziecka jako stymulowanie rozwoju. Specyfika uczenia 

się dziecka. Podmiotowość  i pełnomocność dziecka w edukacji 

przedszkolnej                  i wczesnoszkolnej. Istota edukacji 

integralnej. Kształcenie zintegrowane. Kompetencje kluczowe i 

ich kształtowanie u dziecka w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym. 

 

Specyfika roli nauczyciela w edukacji przedszkolnej i na I 

etapie edukacyjnym, autorytet nauczyciela. Współpraca 

nauczyciela                    z rodzicami dzieci, pracownikami 

przedszkola i szkoły oraz                           ze środowiskiem. 

Metody, zasady i formy pracy nauczyciela z dziećmi w wieku 

przedszkolnym  i wczesnoszkolnym. Planowanie pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. Formułowanie celów kształcenia. 

Projektowanie sytuacji edukacyjnych. Proces badawczy w 

edukacji wczesnoszkolnej. Aktywizowanie dzieci. 

Organizowanie zajęć zintegrowanych. Dostosowywanie 

sposobu komunikowania się do możliwości dzieci. 

Organizowanie przestrzeni klasy szkolnej. Podręczniki, pakiety 

edukacyjne i pomoce dydaktyczne. Edukacyjne zastosowanie 

mediów              i technologii informacyjnej w pracy z dziećmi. 

Ocenianie na I etapie edukacyjnym. 

Ćwiczenia: 

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Odkrywanie i 

rozwijanie predyspozycji i uzdolnień. Wspomaganie rozwoju 

poznawczego. 

 

Kształtowanie dojrzałości szkolnej. Kształtowanie u dzieci 

pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości, 

aktywności i samodzielności poznawczej. Kształtowanie 

motywacji.  

 

Dostosowywanie działań pedagogicznych do potrzeb i 
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możliwości dziecka, w szczególności do możliwości 

psychofizycznych oraz tempa uczenia się dziecka ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

Trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności w 

uczeniu się                – profilaktyka,, diagnoza, pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna. 

 

Wychowawczy wymiar działań edukacyjnych. Rozwijanie 

umiejętności społecznych dzieci. Budowanie systemu wartości 

i rozwijanie postaw etycznych dzieci (z wykorzystaniem 

utworów literackich, filmowych oraz sytuacji codziennych). 

Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i nawyków 

kulturalnych. Kształtowanie poczucia przynależności 

społecznej. Edukacja obywatelska. 

 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

1) Adamek I., Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 

1997. 

2) Kopaczyńska I., Nowak-Łojewska A., Wymiary 

edukacji zintegrowanej, Kraków 2007. 

3) Kopaczyńska I., Ocenianie szkolne wspierające 

rozwój ucznia, Kraków 2004. 

4) Kształcenie zintegrowane. Projektowanie działań 

edukacyjnych, red. I. Adamek, Kraków. 

5) Nauczyciel i uczeń w edukacji zintegrowanej w 

klasach I-III, red.              I. Adamek, Kraków 2001. 

6) Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, 

Warszawa 1998. 

7) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Badania, 

opinie, inspiracje, red. M. Karwowska-Sturczyk, D. 

Sobierańska, M. Szpotowicz, Warszawa 2011. 

8) Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, 

rozwiązania, red. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska, 

Warszawa 2009. 

9) Projektowanie i modelowanie edukacji zintegrowanej, 

red.                          I. Adamek, Kraków 2002. 

10) Radwiłowiczowa M., Morawska Z., Metodyka 

nauczania początkowego, Warszawa 1986. 

11) Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w 

procesie edukacji wczesnoszkolnej, red. Uszyńska-Jarmoc J., 

Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M., Kraków 2013. 

12) Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Podręcznik 

akademicki, red. K. Kruszewski, Warszawa 2009. 

13) Teoretyczne podstawy nauczania i wychowania dzieci 

w młodszym wieku szkolnym, pod red. B. Niemiec, E. Skubisz-

Domżalskiej, Kraków 1986. 

14) Więckowski R., Pedagogika wczesnoszkolna, 

Warszawa 1995. 

15) Z teorii i praktyki edukacji dziecka. Inspiracje dla 

nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej, red. K. 

Gąsiorek, Kraków 2011. 

Czasopisma: „Nauczanie początkowe. Kształcenie 

zintegrowane”, „Wczesna Edukacja Dziecka” 

 

Literatura uzupełniająca: 

1) Helm J. H., Katz L. G., Mali badacze. Metoda projektu w 

edukacji elementarnej, Warszawa 2003.   

2) „Edukacja” 2012, nr 1. 

3) Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy w 

edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa 2005. 

4) Oelszlaeger B., Jak uczyć5)  uczenia się? 
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Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w 

edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2007. 

6) Transformacja w polskiej edukacji wczesnoszkolnej, 

red. T.Lewowicki, W.Puślecki, S.Włoch, Kraków 2004. 

 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu 
Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I –III 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 4 (2/2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów II 

9 Semestr 
III, IV 

10 Typ zajęć 
Wykład/ćwiczenia 

11 Liczba godzin 
 30/30 

12 Koordynator 
 

13 Prowadzący 
Dr Krystyna Choińska, dr Małgorzata Pachowicz 

14 Język wykładowy 
Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Brak 

18 Efekty kształcenia 

Student: 

       Wiedza 
 zna elementarną terminologię używaną w  metodyce 

nauczania języka polskiego w klasach I-III oraz wie o jej 

specyfice przedmiotowej                i metodologicznej, 

zorientowanej na zastosowania praktyczne                    w  

działalności edukacyjnej  

 ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i 

kształcenia                      w edukacji polonistycznej klas I-III, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w działalności 

edukacyjnej  

 zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia 

się i nauczania w edukacji polonistycznej, rozumie różnorodne 

uwarunkowania tych procesów w kontekstach praktyki 

edukacyjnej ; 

     K_W13; H1P_W04 

Umiejętności 

 potrafi wykorzystywać  podstawową wiedzę 

teoretyczną z zakresu metodyki nauczania języka polskiego 

w klasach I-III w celu analizowania i interpretowania 

problemów edukacyjnych, kulturalnych, a także motywów i 

wzorów ludzkich zachowań ; 

 - potrafi samodzielnie  zdobywać   wiedzę i rozwijać

  swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z 

różnych źródeł (w języku rodzimym                      i obcym) i 

nowoczesnych technologii (ICT), zorientowaną  na praktykę 

edukacyjną ;  

 - potrafi  w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać  
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się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych 

zagadnień metodyki nauczania języka polskiego  

K_U09; S1P_U06, S1P_U07, S1PU04 

Kompetencje społeczne 

 ma świadomość  poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 

zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny 

własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza  

kierunki własnego rozwoju i kształcenia ; 

 - ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 

profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad 

etyki zawodowej ; 

 odpowiedzialnie  przygotowuje się do swojej pracy, 

projektuje   i wykonuje  działania pedagogiczne . 

S1P_K04, S1P_K07, S1P_K06 

 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Metody: 

 metody problemowe;  

 praca pod kierunkiem; 

 metody aktywizujące; 

 dyskusja; 

 referat. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Metody sprawdzania efektów kształcenia: 

wykład: 

 egzamin; 

ćwiczenia: 

 kolokwium;  

 wykonywanie bieżących ć wiczeń, zadań; 

 - prace własne, np. konspekt lekcyjny; 

 wygłoszenie referatu. 

 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Pozytywne zaliczenie  kolokwium zaliczeniowego, pozytywny 

wynik egzaminu końcowego 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 
Metodyka edukacji polonistycznej. Kształtowanie umiejętności 

polonistycznych w klasach I-III.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady: 

Cele polonistycznej edukacji wczesnoszkolnej.  

Treści nauczania. 

 Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Metodyka 

nauczania czytania i pisania 

Wspomaganie rozwoju mowy                          i umiejętności 

wypowiadania się 

Kultura języka.  

Ćwiczenia: 

Praca z tekstem literackim. 

 Rozwijanie kompetencji, zainteresowań i nawyków 

czytelniczych u dziecka. 

 Kształtowanie elementarnych umiejętności wypowiadania się 

na piśmie.  

Nauczanie gramatyki w edukacji wczesnoszkolnej.  

Nauczanie ortografii i interpunkcji. 

 Rozwijanie twórczej aktywności uczniów.  

Stymulowanie ekspresji werbalnej i teatralnej dziecka. 

 Gry i zabawy dydaktyczne w polonistycznej edukacji dzieci. 

Drama w nauczaniu wczesnoszkolnym.  

Warsztat pracy. 

 Planowanie pracy dydaktycznej.  

Przygotowanie lekcji. 
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 Konspekt lekcji w edukacji polonistycznej. 

 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Baczyńska H., Metodyka nauczania w klasach I-III szkoły 

podstawowej, Warszawa 1995. 

Czelakowska D., Twórczość  a kształcenie języka dzieci w 

wieku wczesnoszkolnym, Kraków 1996. 

Czelakowska D., Inteligencja i zdolności twórcze dzieci                             

w początkowym okresie edukacji. Rozpoznawanie i kształcenie, 

Kraków 2007 

Język ojczysty i język obcy w kształceniu małego dziecka,                       

[w:] Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, badania,, 

opinie, inspiracje, red. M. Karwowska-Struczyk, D. 

Sobierańska,                        M. Szpotowicz, Warszawa 2011. 

Kształcenie języka dziecka w młodszym wieku szkolnym, 

Rzeszów 1997. 

Kulpa J., Więckowski R., Metodyka nauczania języka polskiego                 

w klasach początkowych, Warszawa 1983. 

Czasopismo: „Nauczanie początkowe. Kształcenie 

zintegrowane” 

Literatura uzupełniająca: 

Awramiuk E., Lingwistyczne podstawy początkowej nauki 

czytania     i pisania po polsku, Białystok 2006. 

Baluch A., Poezja współczesna w szkole podstawowej, 

Warszawa 1984. 

Laskowska J., Rozwój aktywności twórczej dzieci w sferze 

języka, Kraków 2008. 

Lenartowska K., Świętek W., Lektura w klasach I-III, 

Warszawa 1987. 

Lenartowska K., Świętek W., Inspirowanie wypowiedzi 

pisemnych w klasach I-III, Warszawa 1989 

 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu 
Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 4 (2/2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Trzeci 

9 Semestr 
Piąty, szósty 

10 Typ zajęć 
wykład/ćwiczenia 

11 Liczba godzin 
30/30       

12 Koordynator 
 

13 Prowadzący 
mgr Maria Kocik 

14 Język wykładowy 
Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 

Wiedza z pedagogiki i psychologii ogólnej. Wiedza 

psychologiczno - pedagogiczna w zakresie pracy z uczniami na 

I etapie edukacyjnym. 

18 Efekty kształcenia 

W wyniku kształcenia student uzyska następujące efekty 

kształcenia: 

WIEDZA 

 Zna treści z podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego na I etapie 

edukacji w zakresie nauczania matematyki. 

 Posiada wiedzę z zakresu metodyki kształcenia 

matematycznego w młodszych klasach szkoły podstawowej. 

 Posiada wiedzę na temat planowania dydaktycznego, 

oceniania i kierowania klasą szkolną. 

 Zna podstawowe umiejętności nauczycielskie 

dotyczące planowania dydaktycznego, oceniania i kierowania 

klasą szkolną. 

 Posiada wiedzę na temat rodzajów myślenia dziecka w 

młodszym wieku szkolnym. 

 Zna sposoby kierowania rozwojem myślenia dzieci 6-9 

- letnich. 

 Zna znaczenie zabawy w rozwoju umiejętności 

matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym. 

 Zna etapy kształtowania się pojęć.  matematycznych u 

dzieci na I etapie edukacyjnym. 

 Posiada elementarną wiedzę na temat zbiorów oraz 

występujących między nimi zależności. 

 Posiada wiedzę na temat kształtowania się pojęcia 

liczby. 
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 Posiada wiedzę na temat wykorzystania obrazków, 

zabaw dydaktycznych i zagadek w aktywizowaniu myślenia 

dzieci w wieku przedszkolnym. 

    Zna zasady konstruowania gier w nauczaniu-uczeniu się    

matematyki. 

 Zna różne metody kształtowania pojęć15.  

matematycznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym. 

K_W02; H1P_W05, H1P_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

 Potrafi samodzielnie planować , organizować  i 

prowadzić4.  zajęcia z matematyki w edukacji 

wczesnoszkolnej. 

 Potrafi dokonać  analizy i właściwie dobrać  

rozwiązania metodyczne. 

 Potrafi sformułować  cele kształcenia 

matematycznego oraz prawidłowo dobrać  metody, formy i 

środki dydaktyczne.  

 Potrafi dokonać  diagnozy umiejętności i możliwości 

dziecka z zakresu pojęć  matematycznych. 

 Posiada umiejętność  opracowania materiałów 

dydaktycznych np.: konspekty lekcji, ocenę opisową. 

 Potrafi dostosować  wymagania edukacyjne do 

indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka. 

     K_U09; S1P_U06, S1P_U07, S1P_U04 

Kompetencje społeczne: 

Umiejetnie komunikuje się w sytuacjach dydaltycznych w 

pracy nauczyciela edukacji wczesnoszolnej 

K_K07; S1P_K01 

 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Wykład: 

 Wybrane  zagadnieniq z zakresu metodyki nauczania 

matematyki dzieci z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych. 

Samodzielna praca z tekstem. 

Metoda warsztatowa z wykorzystaniem metod aktywizujących. 

Projektowanie oraz realizacja zaplanowanych sytuacji 

dydaktycznych z wykorzystaniem odpowiednich pomocy i 

środków dydaktycznych. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Poprawnie przedstawiona prezentacja na wybrany temat. 

Pozytywnie oceniona praca na zajęciach. 

Właściwie zaprojektowany scenariusz zajęć z zakresu 

nauczania-uczenia się matematyki w klasach I-III szkoły 

podstawowej. 

Pozytywnie zaliczony test z zakresu metodyki nauczania 

matematyki na I etapie edukacyjnym. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Po V sem. - zaliczenie z oceną, po VI sem. - egzamin, 

zaliczenie z wykładu 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

 Metodyka wspomagania rozwoju czynności umysłowych 

ważnych dla uczenia się matematyki na I etapie 

edukacyjnym przez zabawy, gry i sytuacje zadaniowe.  

 Kształtowanie dojrzałości do uczenia się matematyki w 

sposób szkolny.  

 Czynnościowe nauczanie matematyki, rola manipulacji 

przedmiotami i działań na zbiorach zastępczych. 

 Tok postępowania metodycznego przy kształtowaniu pojęć

  liczbowych i sprawności rachunkowych. 

 Kształtowanie umiejętności matematycznych 

potrzebnych w sytuacjach życiowych. 
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23 Treści kształcenia (pełny opis) 

WYKŁADY 

 Myślenie dzieci w młodszym wieku szkolnym. Początki 

myślenia matematycznego. 

 Podstawowe zasady w rozwijaniu myślenia 

matematycznego. 

 Rozwijanie aktywności matematycznej dziecka na I 

etapie edukacji. 

 Cele kształcenia matematycznego w edukacji 

elementarnej. Kompetencje matematyczne. 

 Treści matematyczne w Podstawie programowej 

kształcenia zintegrowanego. 

 Planowanie procesu nauczania-uczenia się matematyki. 

 Rozwijanie logicznego i matematycznego myślenia 

młodszych uczniów a podejścia metodyczne do nauczania 

matematyki.  

 Metodyka wprowadzania dzieci w sztukę 

konstruowania gier. 

 Kształtowanie pojęć  i umiejętności 

matematycznych. Budowanie języka matematyki. 

 Zadania tekstowe – budowa, rodzaje oraz wybrane 

metody rozwiązywania. 

 Metody aktywizujące w nauczaniu matematyki. 

 Środki dydaktyczne w nauczaniu matematyki. 

ĆWICZENIA 

 Zbiory - pojęcie zbioru, działania na zbiorach, 

porównywanie, klasyfikowanie, porządkowanie, 

uogólnianie. Relacje i odwzorowanie zbiorów. 

 Orientacja w przestrzeni - określanie kierunków od 

siebie oraz względem danego obiektu. 

 Monografia liczby naturalnej. 

 Kształtowanie pojęcia dodawania i odejmowania. 

 Kształtowanie pojęcia mnożenia i dzielenia. 

 Kształtowanie pojęć  geometrycznych. 

 Mierzenie, ważenie, obliczenia pieniężne, kalendarzowe. 

 Rozwiązywanie równań i nierówności. Zadania z 

niewiadomą w postaci okienka. 

 Rozwiązywanie prostych i złożonych zadań 

tekstowych. 

 Rozwiązywanie zadań problemowych. 

 Praca domowa z matematyki uczniów klas I-III szkoły 

podstawowej. 

 Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć  szkolnych. Ocena 

opisowa osiągnięć  matematycznych. 

 Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki, 

czyli dlaczego dzieci nie lubią matematyki. 

 Podstawy arytmetyki. 

 Podstawowe pojęcia geometryczne. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa:  

 

 Cackowska M., Rozwiązywanie zadań tekstowych w 

klasach I-III. Poradnik metodyczny. Warszawa 1993. 

     Dąbrowski M., Pozwólmy dzieciom myśleć. O 

umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów, 

Warszawa 2008. 

 Filip J., Rams T., Dziecko w świecie matematyki, 

Kraków 2000. 

 Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), Wspomaganie 

rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w 
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ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku 

szkolnej edukacji, Warszawa 2009. 

 Kalinowska A., Matematyczne zadania problemowe w 

klasach początkowych – między wiedzą osobistą a jej 

formalizacją, Kraków 2010 

 Klus-Stańska D., Kalinowska A., Rozwijanie myślenia 

matematycznego młodszych uczniów, Warszawa 2004. 

Literatura uzupełniająca:     

Nowik J., Kształcenie matematyczne w edukacji 

wczesnoszkolnej, Opole 2009. 

 Raszka R., Komputerowe wspomaganie procesu 

zintegrowanej edukacji matematycznej uczniów klas 

pierwszych w zakresie arytmetyki, Toruń 2008 

 Siwek H., Kształcenie zintegrowane na etapie 

wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej, Kraków 

2004. 

 Stucki E., Nauczanie matematyki w klasach niższych, 

Wydawnictwo uczelniane Bydgoszcz cz. I – 1998, cz. II – 

1993, cz. III – 2000. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu metodyka edukacji przyrodniczej w przedszkolu i  w klasach I-III 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu 
Metodyka edukacji przyrodniczej w przedszkolu i w klasach I-

III 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 3 (1/2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Drugi 

9 Semestr 
Czwarty  

10 Typ zajęć 
w/ćw 

11 Liczba godzin 
15/30 

12 Koordynator 
 

13 Prowadzący 
mgr Maria Kocik 

14 Język wykładowy 
Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
Brak 

18 Efekty kształcenia 

WIEDZA 

Student posiada elementarną wiedzę z zakresu teorii i metodyki 

nauczania przyrody w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolne 

Student zna podstawe programową w zakresie edukacji 

przyrodniczej w szklne podstawowej 

Student zna podstawy wiedzy ekologicznej, potrzebnej do 

prowadzenia zajęć z uczniami w edukacji wczesnoszkolmnej 

K_W2; H1P_W05. H1P_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U09; S1P_U06, S1P_U07, S1P_U04 

Kompetencje społeczne: 

Umiejętnie przekazuje wiedzę dydaktyczną , wykorzystując 

metodologię pracy z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej 

K_K07; S1P_K01 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Wykład. 

Prezentacje multimedialne. 

Dyskusja. 

Metoda warsztatowa z wykorzystaniem metod aktywizujących. 

Projektowanie oraz realizacja zaplanowanych obserwacji 

przyrodniczych  z wykorzystaniem odpowiednich pomocy i 

środków dydaktycznych. 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 
Poprawnie przedstawiony projekt  
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efektów kształcenia Pozytywnie oceniona praca na zajęciach. 

Właściwie zaprojektowany scenariusz zajęć z zakresu  edukacji 

ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Pozytywnie zaliczony test z zakresu wiedzy na temat 

środowiska  

Pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

    Poszanowanie przyrody ożywionej i nieożywionej, 

poszanowanie świata roślin i zwierząt, rozumienie 

warunków atmosferycznych. Edukacja ekologiczna. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

WYKŁADY: 

   Życie w wybranych ekosystemach (lesie, ogrodzie, parku, na 

łące i w zbiornikach wodnych). Charakterystyczne 

elementy typowych krajobrazów Polski (nadmorskiego, 

nizinnego, górskiego). Zwierzęta i rośliny typowe dla 

wybranych regionów Polski, niektóre zwierzęta 

egzotyczne. Pory roku – zjawiska z nimi związane,  wpływ 

przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin (w 

tym przede wszystkim wpływ światła słonecznego na 

cykliczność życia na Ziem znaczenie powietrza i wody dla 

życia człowieka. Ochrona przyrody w środowisku, 

znaczenie powietrza, wody i minerałów dla zycia 

człowieka. Żywioły.  

ĆWICZENIA: 

Obserwacja przyrody. Zależność człowieka od świata przyrody. 

Zmiany w przyrodzie w różnych porach roku. Rodzaje roślin, 

części rośliny, funkcje korzenia, łodygi, liści, kwiatów, 

owoców, nasion; kwiat i jego rola w rozmnażaniu roślinL Las, 

rośliny poszczególnych warstw lasu; rodzaje lasów: iglasty, 

liściasty, mieszany. Rośliny rosnące w stawach i jeziorach; 

rośliny rosnące na łąkach, polach uprawnych. Rośliny ozdobne 

naszych mieszkań; rośliny rosnące w parku i ogrodzie. Nazwy 

warzyw, ich części jadalne; ogrody kwiatowe. Ogrody 

botaniczne .budowa ciała ssaków, rozmnażanie. Życie ssaków, 

ssaki hodowane przez człowieka, ich znaczenie; ssaki żyjace na 

iinych kontynentach,  niektóre ssaki wymarłe i chronione. 

Ptaki, wędrówki ptaków; ptaki hodowane przez człowieka. 

Temperatura powietrza i jej pomiar; pory roku, rytm życia 

rocznego i jego znaczenie dla życia na Ziemi. Słońce – 

wysokość Słońca  w różnych porach dnia, roku. Księżyc, 

gwiazdy, planety, loty kosmiczne, astronomia. Woda jako ciecz 

w zbiornikach naturalnych i sztucznych; stany skupienia wody; 

krążenie wody w przyrodzie – rodzaje opadów; znaczenie 

wody dla ludzi i zwierząt. 

 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

LITERATURA PODSTAWOWA: 

J. HANISZ, PROGRAM WCZESNOSZKOLNEJ ZINTEGROWANEJ 

EDUKACJI XXI WIEK. KLASY 1-3,  WSIP SPÓŁKA AKCYJNA, 

WARSZAWA 1999,  

Polesek A., Zachariasz K., Wielki podręcznik dla nauczycieli 

żłobków i przedszkoli. Zagadnienia teoretyczne, zabawy, 

pomysły, scenariusze, Kielce 2013 

A. Rawska, Nasza klasa. Przewodnik metodyczny. Klasa 2, 

Część 2, Grupa Edukacyjna S.A. 2010  

E. Pytlak, H. Waszkiewicz, Miejsce edukacji przyrodniczej w 

kształceniu zintegrowanym w: Kształcenie zintegrowane. 

Problemy teorii i praktyki, wyd. „Żak”, Warszawa 2002  

Literatura uzupełniająca: 
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Waloszek D., Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym. 

Założenia, treści i organizacja, Zielona Góra 1994 

M. ŻYTKO, KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE. PROBLEMY TEORII I 

PRAKTYKI, WYD. „ŻAK”, WARSZAWA 2002 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI 

NARODOWEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 2008 R. W 

SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ, DZIENNIK 

USTAW Z DNIA 15 STYCZNIA 2009 R. NR 4, POZ. 17)  

 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu zajęcia techniczne i edukacja plastyczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i  wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu 
Zajęcia techniczne i edukacja plastyczna w  edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 3 (1/2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Drugi 

9 Semestr 
Czwarty, piąty 

10 Typ zajęć 
wykład/ćwiczenia 

11 Liczba godzin 
15/30        

12 Koordynator 
 

13 Prowadzący 
mgr Anna Kucaba 

14 Język wykładowy 
Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 

Wiedza z pedagogiki i psychologii ogólnej. Wiedza 

psychologiczno - pedagogiczna w zakresie pracy z dziećmi 

przedszkolnymi i na I etapie edukacyjnym.  

18 Efekty kształcenia 

WIEDZA 

 Zna treści z podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego na I etapie 

edukacji w zakresie plastyki, techniki i wychowania przez 

pracę. 

 Posiada wiedzę z zakresu metodyki wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w młodszych 

klasach szkoły podstawowej. 

 Posiada wiedzę na temat planowania dydaktycznego, pracy 

domowej ucznia i oceniania zadań. 

        Posiada wiedzę na temat rodzajów aktywności dziecka w 

wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. 

       Zna etapy rozwoju plastycznego dzieci . Charakteryzuje 

rozwój ekspresji plastycznej dzieci w kontekście 

psychologicznym, pedagogicznym i artystycznym 

 Zna sposoby kierowania aktywnością dzieci 3-9 - letnich. 

 Zna znaczenie zabaw konstrukcyjnych w ogólnym rozwoju 

dzieci oraz w przygotowaniu ich do kształcenia 

przedmiotowego w szkole. 

 Zna cele, metody, formy pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym w realizacji treści z 

pracy, techniki i plastyki. 

 Zna różne rodzaje technik plastycznych. 
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 Posiada wiedzę na temat wykorzystania współczesnej 

techniki w pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole. 

 Posiada wiedzę na temat roli nauczyciela we właściwym 

projektowaniu zagadnień z plastyki, techniki oraz 

wychowania przez pracę. 

K_W02; H1P_W05, H1P_W03  

UMIEJĘTNOŚCI 

 Potrafi samodzielnie planować , organizować  i 

prowadzić  zajęcia z plastyki, techniki oraz wychowania 

przez pracę w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

 Potrafi wykonać  prace plastyczne z wykorzystaniem 

różnych technik. 

 Potrafi właściwie motywować  dzieci do podejmowania 

aktywności w zakresie zadań z plastyki i techniki.  

 Potrafi dokonać analizy i  oceny prac dzieci z 

ukierunkowaniem na pobudzanie ich aktywności własnej. 

        Posiada umiejętność tworzenia konspektów, rozkładów 

materiału, planów wynikowych, przedmiotowych 

systemów oceniania, narzędzi pomiaru kompetencji 

uczniów, pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji 

procesu nauczania plastyki 

        Posiada umiejętność świadomego wyboru programu        

nauczania, podręczników oraz innych środków dydaktycznych 

Potrafi dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

możliwości i potrzeb dziecka. 

    K_U03; H1P_U04, H1P_U06, S1PU03, S1P_U08  

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: 

W pracy dydaktycznej z uczniami wykazuje postawę 

współpracy  w sytuacjach dydaktycznych 

       K_K07; S1P_K01 

 

 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Wykład wybranych zagadnień z zakresu wychowania przez 

pracę, techniki i plastyki z wykorzystaniem pomocy 

audiowizualnych. 

Samodzielna praca z tekstem. 

Metoda warsztatowa z wykorzystaniem metod aktywizujących. 

Projektowanie oraz realizacja zaplanowanych sytuacji 

dydaktycznych z wykorzystaniem odpowiednich pomocy i 

środków dydaktycznych. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Poprawnie przedstawiona prezentacja na wybrany temat. 

Pozytywnie oceniona praca na zajęciach. 

Właściwie zaprojektowane scenariusze zajęć z zakresu 

wychowania przez pracę, plastyki i techniki. 

Pozytywnie zaliczony test. 

Kryteria oceny: jakość, kreatywność i samodzielność w 

poszukiwaniu metod edukacyjnych, adekwatność użytych 

rozwiązań i materiałów, umiejętność stosowania wiedzy w 

praktyce poprzez dostosowanie środków do możliwości dziecka 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Po IV i V sem. – zaliczenie z oceną z cwiczeń; po IV sem. zal. z 

wykładu; po V sem.  egzamin końcowy 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Przedmiot poświęcony jest teoretycznym i praktycznym 

aspektom edukacji plastycznej i technicznej w nauczaniu 

przedszkolnym i  wczesnoszkolnym. 

Studenci zapoznają się z funkcjonującymi w plastyce środkami 

wyrazowymi, periodyzacją i charakterystyką rozwoju 

rysunkowego dzieci oraz możliwościami percepcji dzieła sztuki 
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przez dziecko. Uczą się rozwijania umiejętności społecznych 

dzieci oraz organizowania zabaw i działalności konstrukcyjnej 

dziecka.  

 

Ważnym elementem jest przygotowanie metodyczne w zakresie 

planowania pracy, organizowania warsztatu plastycznego oraz 

integracja zajęć plastycznych z innymi dziedzinami edukacji 

wczesnoszkolnej. 

Celem przedmiotu jest również ogólne zapoznanie z 

nowoczesnymi kierunkami artystycznymi, technikami 

plastycznymi, realizacja ćwiczeń praktycznych w zakresie 

technik prezentacji oraz wykorzystanie narzędzi 

multimedialnych do kreowania treści przekazu oraz 

kształtowanie u dziecka umiejętności wykorzystywania 

komputera w celach edukacyjnych. 

  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

WYKŁADY 

 Aktywność dzieci w wieku przedszkolnym 

wczesnoszkolnym i jej znaczenie w odkrywaniu świata. 

Periodyzacja rozwoju twórczości plastycznej dzieci. 

Charakterystyka rozwoju ekspresji plastycznej dzieci w 

kontekście psychologicznym, pedagogicznym i artystycznym 

Wychowanie przez pracę w działalności opiekuńczo - 

wychowawczej przedszkola. 

 Stymulowanie zdolności twórczych dziecka. 

 Znaczenie wczesnej edukacji plastycznej. 

 Zagadnienia plastyczne do zrealizowania w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej zgodnie z nową podstawą 

programową wychowania przedszkolnego i kształcenia 

ogólnego na I etapie edukacji. 

 Cele i treści kształcenia ogólnotechnicznego w 

przedszkolu i na I etapie edukacji. 

 Technika w przedszkolu - wybrane zagadnienia. 

 Nauczanie strukturalne techniki w na I etapie edukacji. 

 Zasady, metody i formy kształcenia ogólnotechnicznego 

dzieci w przedszkolu i młodszym wieku szkolnym. 

        Środki wyrazowe w plastyce - analiza pojęć oraz techniki    

plastyczne. 

Kierunki artystyczne w sztuce nowoczesnej i współczesnej- 

analiza treści i środków wyrazu pod katem wykorzystania w 

edukacji przedszkolnej i na I etapie edukacji 

Percepcja dzieł plastycznych przez dzieci 

Analiza  wypowiedzi plastycznej dzieci w aspekcie ich oceny 

oraz diagnozy uzdolnienia plastycznego 

Planowanie i organizacja zajęć z plastyki i kształcenia 

ogólnotechnicznego. 

 Rola nauczyciela przedszkola i nauczania początkowego w 

realizacji treści z wychowania dzieci do pracy oraz zajęć

  z plastyki i techniki. 

 Praca domowa uczniów zintegrowanej edukacji 

wczesnoszkolnej - zadawanie pracy domowej, sposoby jej 
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sprawdzania oraz metodyka oceniania prac domowych uczniów.  

Integracja zajęć plastycznych z innymi dziedzinami edukacji 

Praca domowa - miejsce, czas, otoczenie oraz motywowanie do 

jej odrabiania. 

Żywy kontakt z dziełami sztuki; muzea, galerie, architektura, 

rzeźba 

ĆWICZENIA 

 Rodzaje aktywności  dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym - zabawa, nauka, praca, aktywność  

twórcza. 

 Wpływ środowiska wychowawczego na rozwijanie 

aktywności twórczej u dzieci. 

 Realizacja treści z wychowania przez pracę w 

projektowaniu pracy edukacyjnej. 

 Motywacja ważnym elementem w rozwoju zdolności i 

pobudzanie aktywności twórczej dzieci. 

 Metody pracy rozwijające twórczą postawę dzieci. 

 Zabawy konstrukcyjne pierwszym etapem poznania i 

wykorzystania techniki w życiu codziennym. 

 Środki dydaktyczne wykorzystywane w kształceniu 

ogólnotechnicznym dzieci w przedszkolu i szkole. 

Organizacja warsztatu pracy nauczyciela i uczniów. 

Konstruowanie scenariusza dydaktycznego z wybranych 

obszarów edukacji dzieci w przedszkolu i na I etapie edukacji. 

Planowanie tematyczne i problemowe zajęć  plastycznych i 

technicznych. 

Istota oceniania pracy domowej dzieci. 

Techniki plastyczne - praktyczne wykorzystanie przygotowaniu 

się do zajęć z dziećmi. 

Wykorzystanie elementów arteterapii w pracy z dziećmi w 

przedszkolu i szkole. 

 

 

 Zadania semestralne w I semestrze. :  

1. Przedstawienie w formie prezentacji analizy twórczości 

rysunkowej dzieci w wieku przedszkolnym oraz 

wczesnoszkolnym  na podstawie samodzielnie zebranych i 

opisanych prac 

2. Test wiedzy o sztuce i technikach artystycznych 

3. Referat: metody pracy rozwijające twórczą postawę dzieci 

 

 

Zadania semestralne w II semestrze:  

1. Opracowanie szczegółowego scenariusza zajęć edukacyjnych 

dla wybranej grupy wiekowej 

2. Projekt warsztatów plastycznych nawiązujących do 

wybranego kierunku w sztuce nowoczesnej/współczesnej dla I 

etapu edukacji 

3. Opracowanie rocznego planu zajęć dla wybranego etapu 

edukacji- praca w grupach 
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24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

   Basińska A., Odkrywanie świata, Warszawa 2012. 

 Bider K., Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla 

uczniów I etapu kształcenia, Kraków 2010. 

 Billewicz G., Zioło B., Przykładowe prace plastyczno - 

techniczne dla uczniów I etapu kształcenia, Kraków 2010. 

 Buszkowski I., Prace plastyczne rozwijające wyobraźnię 

dla młodszych przedszkolaków, Wydawnictwo 

Akademickie  

 Buszkowski I., Zabawy plastyczne krok po kroku, 

Wydawnictwo Harmonia 

Lowenfeld V. Brittain W.L. (1977), Twórczość a rozwój 

umysłowy dziecka, Warszawa. 

Popek, S. (1987).  

Metodyka zajęć plastycznych w klasach początkowych. 

Warszawa: WSiP. 

 

Popek, S.(1985). Analiza psychologiczna twórczości 

plastycznej dzieci i młodzieży, Warszawa: WSiP.  

 

Natorff A. Wasiluk K. Wychowanie plastyczne w przedszkolu. 

WSiP, Warszawa 1990 

 

Fleck- Bangert Roste, O czym mówią rysunki dzieci, Jedność, 

Kielce 2001 

 

Wallon Ph.Cambier A.Engelhart D. Rysunek dziecka, WSiP, 

Warszawa 1993 

 

Misiurska A. Kalendarz plastyczny w przedszkolu 

 

Michejda- Kowalska K. (red) Czy kolor różowy może być 

smutny? Z doświadczeń nauczycieli plastyki w nauczaniu 

początkowym, WSiP. Warszawa 1987 

 

     Literatura uzupełniająca: 

 Michalec K., Świat w prostokącie, kółku i trójkącie. 

Zabawy plastyczne z wykorzystaniem figur 

geometrycznych, Kraków 2013. 

 Michalec K. Wyklejanki literkowo-cyferkowe. Zabawy 

plastyczne oraz ćwiczenia z literkami i cyferkami dla 

najmłodszych, Harmonia 2013 

 Nowacki T. Praca i wychowanie. Warszawa 1980. 

 Szmidt K. J., Pedagogika twórczości, Gdańsk 2012. 

Jabłońska A. (2004), Techniki plastyczne dla dzieci. KDC, 

Białystok. 

 Jąder M. (2007), Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię, 

Impuls, Kraków. 

 Krasoń K. Mazepa-Domagała B. (2007), Oblicza sztuki 
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dziecka, Mysłowice-Katowice. 

Popek s. l. (2010), Psychologia twórczości plastycznej, Impuls, 

Kraków. 

 Trojanowska A. (1984), Dziecko i plastyka, WSiP, Warszawa. 

Żukowska A. (2011), Koncepcje edukacji plastycznej i metody 

ich realizacji w polskiej pedagogice artystycznej, [w:] 

Komunikowanie artystyczne, pod red. M. Stępnik, WSiPA, 

Lublin. 

 Clero, C., Gloton R. (1985).  

 Twórcza aktywność dziecka. 

Warszawa: WSiP.  

 

Szuman, S. (1990).  

Sztuka dziecka. Warszawa: WSiP.  

 

Dyakiewicz A. 45 minut o sztuce. Materiały pomocnicze dla 

nauczycieli plastyki w szkole podstawowej 

 

 Arends R. Uczymy się nauczać, WSiP, warszawa 1994 

 

 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu kształtowanie sprawności fizycznej dzieci i edukacja zdrowotna 

 

Nr 

pola 

Nazwa pola   Opis 

1  Jednostka Instytut Humanistyczny 

2 
Kierunek studiów Pedagogika przedszkolna i  wczesnoszkolna z nauczaniem języka 

obcego 

3 
Nazwa modułu 

kształcenia/przedmiotu 
Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci i edukacja zdrowotna 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 3 (1/2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Trzeci 

9 Semestr  Piąty 

10 Typ zajęć Wykłady/ ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 15/15 

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr Renata Błyszczuk 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/na innym 

kierunku 

 

17 
Wymagania wstępne Studenci spełniają je w momencie zdania egzaminu wstępnego 

i przyjęciu ich na ten kierunek studiów. 

18 

Efekty kształcenia Wiedza  

Student ma uporządkowaną wiedzę obejmującą terminologię,teorię i 

metodykę nauczania gimnastyki, gier i zabaw, wybranych 

zagadnień lekkiej atletyki, mini- gier sportowych, wybranych 

tańców ludowych, aerobiku, sportów rekreacyjnych (jazda na 

rowerze,łyżworolkach  i hulajnodze). 

K_W13; H1P_W04 

Umiejetności 

Umie przygotować konspekt ćwiczeń kształtujących oraz lekcji 

wychowania fizycznego.Umie poprowadzić lekcję wychowania 

fizycznego. Posiada sprawność fizyczną umożliwiającą wykonanie 

cwiczeń jakie wykonywac będą uczniowie w klasach I-III. 

K_U12; H1P_U05 

Kompetencje społeczne 

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy zawodowej. Postępuje 

zgodnie z zasadami etyki zawodowej 

K_K02; S1P_K07 

 

19 
Stosowane metody dydaktyczne Pokaz i objaśnienie, prezentacja techniki i metodyki wykonania 

poszczególnych ćwiczeń. Metody praktycznego działania. 

20 

Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Sprawdzian praktyczny: wykonanie prostych układów 

gimnastycznych, zaprezentowanie techniki prostych ćwiczeń z 

zakresu gier sportowych. Sprawdzian teoretyczny z terminologii 

gimnastycznej, gier sportowych, lekkiej atletyki i gier i zabaw; 

metodyki nauczania i techniki wykonania ćwiczeń w/w dyscyplin 

sportowych. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną z ćwiczeń; zal. z wykładu; egzamin 

22 

Treści kształcenia(skrócony opis) Zapoznanie się z techniką wykonania ćwiczeń gimnastycznych , 

podstawowymi ćwiczeniami z zakresu  mini gier sportowych , 

lekkiej atletyki , gier i zabaw, tańców. Metodyka nauczania tych 

elementów. 

23 

Treści kształcenia (pełny opis) Technika wykonania i metodyka nauczania podstawowych ćwiczeń 

gimnastycznych. Wykonanie układów ćwiczeń na ścieżce 

gimnastycznej, ławeczce. 

Ćwiczenia porządkowo-dyscyplinujące. Ćwiczenia kształtujące 

wolne, z przyborami typowymi i nietypowymi, ze współćwiczącym, 
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na ławeczkach, przy drabinkach i do muzyki. 

Ćwiczenia na ławeczkach: wejścia, wyskoki, przejścia, pozycje 

równoważne. 

Ćwiczenia na ścieżce: przewroty, przetaczania, ćwiczenia 

gibkościowe. 

Skoki przez kozła i ławeczkę. 

Technika wykonania i metodyka nauczania elementów  mini gier 

sportowych; podania i chwyty piłki, kozłowanie, sposoby 

poruszania się po boisku, pozycje siatkarskie, sposoby odbicia piłki, 

strzały do celu i na bramkę. 

Technika wykonania i metodyka nauczania rzutu piłeczką 

palantową, biegów oraz skoków stylem naturalnym. 

Zapoznanie się z treściami i zasadami różnorodnych gier i zabaw 

ruchowych oraz rekreacyjnych. 

Metodyka nauczania tańców ludowych oraz aerobiku. 

24 

Literatura podstawowa i uzupełniająca Literatura podstawowa 

 Bielski J.: Metodyka wychowania fizycznego i 

zdrowotnego, Kraków 2004  

 Bondarowicz M., Staniszewski T.,: Wielka księga zabaw i 

gier ruchowych, Część3.  I wiosenno-letnie ciepłe dni, 

Wydawnictwo BK, Wrocław 2003 

 Bondarowicz M., Staniszewski T.,: Wielka księga zabaw i 

gier ruchowych, Część5.  II jesienno-zimowe chłodne dni, 

Wydawnictwo BK, Wrocław 2003 

 Bronikowski M., (red): Metodyka wychowania fizycznego 

w zreformowanej szkole, Poznań 2001 

 Bronikowski M., Muszkieta R.: Zabawy i gry ruchowe w 

szkolnym wychowaniu fizycznym, AWF, Poznań 2000 

Literatura uzupełniająca: 

 Frołowicz T., (red.): Ocena w wychowaniu fizycznym w 

nowym systemie edukacji w aspekcie mierzenia jakości pracy 

szkoły, Wydawnictwo BK, Wrocław 2005 

 Górna K., Garbaciak W.: Kultura fizyczna w szkole. AWF, 

Katowice 1996 

 Jopkiewicz A., Wróblewski P.,: Minigry sportowe dla 

najmłodszych, Kielce 1996 

 Kołodziej M., J.: Wybrane lekcje wychowania fizycznego 

w nauczaniu początkowym. FOSZE,  Rzeszów 1996. 

 Wiersema H.,: 100 gier ruchowych, Wydawnictwo Klanza, 

Lublin 1999 

 Wlaźnik K.: Wychowanie fizyczne w klasach 1-3. 

Przewodnik metodyczny dla nauczyciela. JUKA, Łódź 1996 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/przedmiotu do 

obszaru/obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS-zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 

Liczba punktów ECTS- zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu edukacja muzyczna i umuzykalnienie  w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem obcym 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu 
Edukacja muzyczna i umuzykalnienie w edukacji przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 4 (1/3) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Drugi, trzeci 

9 Semestr 
Czwarty, piąty 

10 Typ zajęć 
Wykłady/ćwiczenia 

11 Liczba godzin 
15/30 

12 Koordynator 
 

13 Prowadzący 
mgr Jolanta Frankowska 

14 Język wykładowy 
Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
Elementarna wiedza na temat muzyki zdobyta w szkolnictwie 

podstawowym, gimnazjum i szkole średniej 

18 Efekty kształcenia 

WIEDZA:  

 Ma elementarną wiedzę z zakresu podstaw muzyki i 

umuzykalnienia oraz jej miejsca w pedagogice oraz 

systemie nauk, przedmiotowych i metodologicznych 

powiązanych z innymi dyscyplinami naukowymi 

 Ma elementarną, uporządkowaną wiedzę z zakresu 

podstaw muzyki i umuzykalnienia obejmującą terminologię, 

podstawy teoretyczne i metodologiczne oraz ich powiązań z 

praktyką edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

 Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty 

nauczania i wychowania muzycznego oraz systemy 

pedagogiczne; rozumie ich historyczne i kulturowe 

uwarunkowania 

 Ma podstawową wiedzę o rozwoju człowieka w cyklu 

życia, zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym 

oraz społecznym, poszerzoną o wiedzę na temat rozwoju 

muzycznego człowieka w odniesieniu do procesów wychowania 

i kształcenia, zwłaszcza na I etapie edukacji 

K_W13; H1P_W04 

UMIEJĘTNOŚCI: 

 Potrafi wykorzystywać  wiedzę teoretyczną z 

zakresu pedagogiki oraz psychologii i socjologii do 

analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji 

i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów 

zachowań uczestników tych sytuacji 

· Potrafi posługiwać  się wiedzą teoretyczną z 

zakresu podstaw muzyki i umuzykalnienia oraz dydaktyki i 
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metodyki  w celu diagnozowania, analizowania i 

prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania 

strategii realizowania działań praktycznych, oraz ć wiczeń 

muzycznych  na etapach edukacyjnych będących przedmiotem 

studiów, 

· Posiada elementarna umiejętność  syntezy 

interdyscyplinarnej wiedzy pedagogicznej, w tym podstawowej 

wiedzy muzycznej oraz roli  umuzykalnienia, w ramach 

podstawowych zagadnień pedagogicznych w celu analizowania 

i interpretowania  i rozwiązywania problemów edukacyjnych   

 

· Potrafi ocenić  przydatność  typowych metod, 

procedur i dobrych praktyk muzycznych do realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

związanych z odpowiednimi etapami edukacyjnymi 

 

· Potrafi dobierać  i wykorzystywać  dostępne 

materiały muzyczne, środki i metody pracy w celu 

projektowania i efektywnego realizowania działań 

pedagogicznych, muzycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych  oraz wykorzystywać  nowoczesne 

technologie do pracy dydaktycznej 

     K_U03; H1P_U04, H1P_U06, S1P_U03, S1P_U08 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: 

 Jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie 

podejmowania działań muzycznych, pedagogicznych w 

środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania 

wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność , 

podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji 

indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych 

wynikających z roli nauczyciela 

· Posiada przekonanie o wartości wykorzystania muzyki 

jako podstawę orientacji dla wszelkich profesjonalnych działań 

pedagogicznych 

 Ma świadomość konieczności prowadzenia 

zindywidualizowanych działań pedagogicznych, muzycznych, 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

· Jest gotowy do komunikowania się i współpracy z 

otoczeniem w tym z osobami nie będącymi specjalistami w 

danej dziedzinie oraz aktywnego uczestnictwa w grupach i 

organizacjach realizujących działania pedagogiczno – 

muzyczne. 

Jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych 

działań muzycznych na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły 

     K_K03; S1P_K04, S1P_K06, H1P_K06 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Wykład, słuchanie muzyki, analiza utworów 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Zaliczenie z oceną z ćwiczeń po IV i V semestrze, zaliczenie 

bez oceny  z wykładu w IV sem.;  egzamin po V semestrze 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: 

- uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu, - 80% obecności na 

wykładach oraz aktywny udział w zajęciach, pozytywny wynik 

zaliczenia  

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Wykłady: 

- Polskie koncepcje muzyki w oparciu o współczesne systemy 

wychowania muzycznego; metody J.E. Dalcroz`a, C. Orffa, Z. 

Kodaya 

- Zasady muzyki i elementy dzieła muzycznego 

- Tam gdzie mieszka muzyka 

- Instrumenty muzyczne 
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- Folklor. Polskie tańce ludowe 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

 

Wykłady: 

Znajomość elementów muzyki; 

- muzyczne znaki i symbole 

- wartości rytmiczne i pauzy 

- metrum i takty 

- agogika (znajomość nazw włoskich) 

- dynamika (znajomość nazw włoskich) 

- kolorystyka 

- artykulacja 

- melodia ( interwały muzyczne) 

- skala dur – moll  

- znaki chromatyczne; krzyżyk, bemol, kasownik 

- triada harmoniczna 

- budowa dzieła muzycznego; motyw, fraza, zdanie, okres 

- umiejętność rozróżniania słuchem wyżej wymienionych 

elementów 

- instrumenty muzyczne; podział, instrumentów, umiejętność 

rozróżniania słuchem instrumentów 

- polskie tańce ludowe; znajomość podstawowych 

charakterystycznych motywów rytmicznych i form tańca 

- wiedza teoretyczna z zakresu metod nauczania muzyki w 

różnych grupach wiekowych w przedszkolu i klasach 1 – 3 

Ćwiczenia: 

- praktyczne zastosowanie metod wychowania muzycznego J.E. 

Dalcroz`a  

i C. Orffa  

- nauka gry na instrumentach z instrumentarium C. Orffa w tym 

na flecie prostym 

- muzykowanie 

- realizacja akompaniamentu ostinatowego 

- zabawy integracyjne 

- rytmizowanie mowy 

- kanon i dwugłos rytmiczny 

-wybrane ćwiczenia z techniki ruchu 

-ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne 

-ćwiczenia wyrabiające poczucie świadomości ciała  

- ćwiczenia słuchowe 

- ćwiczenia słuchowe - ruchowe 

- ćwiczenia słuchowe – ruchowo- rytmiczne 

- ćwiczenia oddechowe 

- ćwiczenia wrabiające poczucie metrum i tempa, akcentu 

muzycznego 

- wartości rytmiczne i pauzy oraz ich realizacja 

- opracowanie utworów i piosenek dziecięcych w metrum na 2, 

3, 4 

- poszukiwanie różnych źródeł dźwięku 

- rozbudzanie wyobraźni przestrzennej 

- realizacja partytur rytmicznych i rytmiczno – muzycznych 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Wesołowski. F.(2004)., Zasady Muzyki. PWM. Kraków 

Wilk A.,(2003). Metody kształcenia słuchu muzycznego dzieci 

w wieku szkolnym. Wydawnictwo Naukowe Akademii 

Pedagogicznej Kraków- Banasiewicz A,   

Ławrowska Romualda., (2005). Rytm, Muzyka, taniec w 

edukacji. ZamKor Kraków 

 Dąbrowska A.(2000). Taniec w polskiej tradycji. Leksykon. 

Muza 

 Gordon E.E.,(1997). Umuzykanienie niemowląt i małych 

dzieci. Teoria i wskazówki praktyczne. Zamiast korepetycji. 

Kraków 
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Literatura uzupełniająca: 

- Przychodzińska M.(1989).Wychowanie muzyczne – idee, 

treści, kierunki rozwoju – WSiP  Warszawa  

- Lipska E., Przychodzińska M.(1991). Muzyka w nauczaniu 

początkowym. Metodyka. WSiP  Warszawa  

- Lipska E., Przychodzińska M.(1999). Drogi do muzyki. 

Metodyka i materiały repertuarowe. WSiP Warszawa 

- Wilk A.,(2003). Metody kształcenia słuchu muzycznego dzieci 

w wieku szkolnym. Wydawnictwo Naukowe Akademii 

Pedagogicznej Kraków 

- Przychodzińska M.(1979).Polskie koncepcje powszechnego 

wychowania muzycznego. WSiP  Warszawa  

- Regner H.(1995). Nasze dzieci i muzyka. Poradnik dla 

rodziców I wychowawców. WSiP Warszawa  

- Gordon E.E.,(1997). Umuzykanienie niemowląt i małych 

dzieci. Teoria i wskazówki praktyczne. Zamiast korepetycji. 

Kraków 

- Kamińska B. (1997). Kompetencje wokalne dzieci i 

młodzieży. Ich poziom i uwarunkowania.  AMFC Warszawa 

 - Konaszkiewicz Z.(2002). Szkice z pedagogiki muzycznej. 

AMFC Warszawa  

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu metodyka edukacji społecznej w przedszkolu  i w klasach I-III 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu 
Metodyka edukacji społecznej w przedszkolu i w klasach I-III 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 2 (1/1) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Drugi 

9 Semestr 
czwarty  

10 Typ zajęć 
wykład/ćwiczenia 

11 Liczba godzin 
15/15 

12 Koordynator 
 

13 Prowadzący 
mgr Maria Kocik 

14 Język wykładowy 
Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 

Wiedza z pedagogiki i psychologii ogólnej. Wiedza 

psychologiczno - pedagogiczna w zakresie pracy z dziećmi 

przedszkolnymi i na I etapie edukacyjnym.  

18 Efekty kształcenia 

W wyniku kształcenia student uzyska następujące efekty 

kształcenia: 

WIEDZA 

Zna podstawowe środowiska wychowawcze (rodzina, grupa 

rówieśnicza, środowisko lokalne) oraz ich znaczenie w rozwoju 

i wychowaniu dziecka. 

Zna rodzaje postaw rodzicielskich oraz ich wpływu na 

wychowanie i rozwój dziecka. 

Posiada wiedzę w zakresie kształtowania umiejętności 

samoobsługowych oraz ich roli w życiu społecznym dziecka. 

Posiada wiedzę na temat problemów adaptacyjnych dziecka w 

przedszkolu i szkole. 

Zna etapy kształtowania się postaw społecznych u dzieci w 

wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. 

Posiada wiedzę na temat gotowości szkolnej dziecka. 

Zna etapy kształtowania się mowy i myślenia dziecka w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Zna znaczenie obserwacji dziecka w kierowaniu jego rozwojem 

w tym wpływu na umiejętności społeczne.  

Poznaje sposoby kierowania zachowaniem dzieci w 

rozwiązywaniu konfliktów między dziećmi. 

Zna metody i formy współpracy (w tym aktywizujące) 

przedszkola i szkoły z rodzicami. 

Posiada wiedzę dotyczącą roli nauczyciela w wychowaniu 

dziecka. 

Zna zasady przygotowania i prowadzenia spotkań z rodzicami. 
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Posiada wiedzę na temat zapoznawania się (gromadzenia 

informacji) ze środowiskiem rodzinnym dziecka. 

K_W01; H1P_W02, H1P_W03 

UMIEJĘTNOŚCI 

Potrafi dokonać diagnozy pedagogicznej środowiska 

wychowawczego, odkryć i uzasadnić występujące 

prawidłowości oraz zebrać dane co do roli i udziału różnych 

czynników środowiskowych w rozwoju i wychowaniu 

pojedynczych jednostek i grup. 

Posiada umiejętność planowania i organizowania pracy w 

przedszkolu i szkole w zakresie zapoznawania dzieci z różnymi 

środowiskami. 

K_U02; S1P_U02, S1P_U01, S1P_U06, H1P_U04 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: 

Podejmuje działania  pedagogiczne w sferze społecznego 

funkcjonowania uczniów,  realizuje zadania rozwoju 

kompetencji społecznych dzieci przedszkolnych i w klasach I-

III 

K-K02; S1P_K07 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Wykład. 

Prezentacje multimedialne. 

Dyskusja. 

Metoda warsztatowa z wykorzystaniem metod aktywizujących. 

Projektowanie oraz realizacja zaplanowanych sytuacji 

wychowawczych z wykorzystaniem odpowiednich pomocy i 

środków dydaktycznych. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Poprawnie przedstawiona prezentacja na wybrany temat. 

Pozytywnie oceniona praca na zajęciach. 

Właściwie zaprojektowany scenariusz zajęć z zakresu pojęć 

matematycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

Pozytywnie zaliczony test z zakresu wiedzy na temat 

środowiska wychowawczego dziecka w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym. 

21 Forma i warunki zaliczenia 
zaliczenie bez oceny z wykładu; zal. z oceną z ćwiczeń;  

egzamin 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

 Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci.  

 Kształtowanie poczucia przynależności społecznej. 

 Budowanie systemu wartości i rozwijanie postaw 

etycznych dzieci (z wykorzystaniem utworów literackich i 

filmowych oraz sytuacji codziennych).  

 Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych, 

nawyków kulturalnych, higienicznych i umiejętności 

samoobsługowych.  

 Kształtowanie poczucia przynależności społecznej.  

 Edukacja obywatelska. 

 Współpraca nauczyciela z rodzicami dzieci, 

pracownikami przedszkola i szkoły oraz ze środowiskiem. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

WYKŁADY: 

 Psychopedagogiczne konteksty przystosowania. 

Przystosowanie psychospołeczne jako forma interakcji z 

otoczeniem.  

 Rodzina, jako pierwsze środowisko wychowawcze. Funkcje 

i zadania rodziny. Przeobrażenia rodziny. Rodzaje 

stosunków rodzice – dzieci. Rodzina jako grupa wsparcia 

społecznego. Rodzina dysfunkcjonalna. 

 Adaptacja dziecka w przedszkolu i w szkole. Trudności 

dziecka w przystosowaniu się do środowiska przedszkolnego, 



    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

 

 89 

szkolnego. 

Samodzielność  i niesamodzielność  dziecka w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  

 Uspołecznienie dziecka, dziecko w grupie rówieśniczej. 

Pozycja społeczna dziecka w grupie, koleżeństwo i 

przyjaźń oraz konflikty między dziećmi. 

 Dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u dzieci a ich 

funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Zaburzenia zachowania. 

Dziecko nieśmiałe i nadpobudliwe. 

 Współpraca przedszkola i szkoły ze środowiskiem i 

nauczyciela z rodzicami dzieci. 

ĆWICZENIA: 

 Postawy rodzicielskie i ich wpływ na kształtowanie 

wrażliwości emocjonalnej dziecka w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym. 

 Dziecko członkiem rodziny, wzmacnianie więzi 

rodzinnych poprzez współorganizowanie uroczystości o 

charakterze rodzinnym na terenie przedszkola, szkoły.  

 Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych 

niezbędnych do nawiązywania poprawnych relacji. 

. Komunikowanie się w grupie rówieśniczej podstawą do 

utrzymania określonej pozycji społecznej. 

 Kształtowanie u dzieci umiejętności samoobsługowych, 

nawyków higienicznych i kulturalnych. Dbałość  o ład i 

porządek w najbliższym otoczeniu dziecka. 

 Zasady i normy współżycia w grupie oraz w relacjach z 

dorosłymi. Prawa dziecka i jego obowiązki, kontrakty i umowy 

grupowe. 

 Dyżury i pełnienie ról formą aktywnego uczestnictwa 

w życiu przedszkola, szkoły. 

 Wychowanie do zgodnego współdziałania z 

rówieśnikami (w tym o odmiennych możliwościach fizycznych i 

intelektualnych) i dorosłymi. Współbycie z innym, integracja. 

 Kształtowanie odporności emocjonalnej 

przedszkolaków i uczniów na I etapie edukacyjnym. 

 Wpływ gotowości szkolnej dziecka na przystosowanie 

do szkoły. 

 Konflikty w grupie rówieśniczej - metody ich 

rozwiązywania. 

 Dziecko członkiem środowiska lokalnego - tradycje i 

zwyczaje, charakterystyczne zawody, środowisko przyrodnicze. 

 Rozwijanie poczucia przynależności narodowej, bycia 

cząstką świata (Unia Europejska, kontynenty, wszechświat). 

 Autorytety u dziecka w wieku przedszkolnym i 

młodszym szkolnym. 

 Znajomość  grupy przedszkolnej, szkolnej, podstawą 

kształtowania właściwych postaw społecznych. 

 Rola nauczyciela i innych pracowników w adaptacji 

dziecka do przedszkola i szkoły. 

 Aktywne metody współpracy przedszkola i szkoły z 

rodzicami. 

 Instytucje wspierające wychowawczą rolę przedszkola, 

szkoły w procesie edukacyjnym. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 Literatura podstawowa: 

    Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 

2007. 

 Duraj-Nowakowa K., Kształtowanie pojęć  społeczno-

moralnych uczniów klas początkowych, Kraków 1998. 
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 Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy 

pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Kraków 2011 

 Karwowska-Struczyk M., Hajnicz W., Obserwacja w 

poznaniu dziecka, Warszawa 1998 

     Literatura uzupełniająca 

 Kielar-Turska M., Jak pomagać  dziecku w 

poznawaniu świata, Kraków 2009. 

 Klim-Klimaszewska A., Witamy w przedszkolu. 

Wspomaganie procesu adaptacyjnego do środowiska 

przedszkolnego, Warszawa 2010. 

 Lubowiecka J., Przystosowanie psychospołeczne 

dziecka w przedszkolu, Warszawa 2000. 

 Łobocki M., Współdziałanie nauczycieli i rodziców w 

procesie wychowania, Warszawa 1985. 

 Pawelec L., Edukacja regionalna w przedszkolu i w klasach 

młodszych szkoły podstawowej, Kielce 2006 

 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Moduł III - Przedmioty do wyboru (w tym moduł 

obejmujący przygotowanie do nauczania drugiego 

przedmiotu) 
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Sylabus przedmiotu seminarium dyplomowe 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu 
Seminarium dyplomowe 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 16 (6/10) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr 
V, VI  

10 Typ zajęć 
Seminarium 

11 Liczba godzin 
60 

12 Koordynator 
 

13 Prowadzący 
Prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa, dr hab. Zofia Danielewska, 

dr Wanda Poznańska, dr Kazimierz Koprowski 

14 Język wykładowy 
Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne  

18 Efekty kształcenia 

Wiedza: 

Student ma poszerzoną wiedzę w zakresie wiedzy związanej z 

tematem badań 

Zna i rozumie podstawowe pojęcia prawa autorskiego i ochrony 

własności intelektualnej 

Zna metody i procedury pisania prac licencjackich 

K_W12; S1P_W06 

Umiejętności 

Posiada umiejętność przygotowania pisemnego opracowania 

zagadnienia wyrażonego w temacie pracy 

Posiada umiejętność  ustnego wystąpienia 

Posiada umiejętność krytycznej analizy uzyskanych danych 

K_U08; H1P_U06 

Kompetencje społeczne: 

Potrafi posługiwać się zdobytą wiedzą  

Potrafi rozwiązywać założone problemy badawcze 

Potrafi stosować poznane metody badań  empirycznych – w 

praktyce 

K_K04; S1P_K04, H1P_K02 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Ćwiczenia, seminaria 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Prezentacja opracowanego materiału na seminarium 

21 Forma i warunki zaliczenia 
zal. z oceną po IV i V sem. (przedstawienie  fragmentu pracy); 

egzamin dyplomowy  - obrona pracy licencjackiej 
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22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Analiza literatury wybranej problematyki, stosowanie 

poznanych metod badawczych, formułowanie pytań i hipotez 

badawczych, analiza statystyczna  uzyskanego materiału 

badawczego, formułowanie wniosków 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Umiejętność formułowania tytułu pracy – konceptualizacja 

pracy 

Krytyczna ocena literatury przedmiotu 

Formułowanie celu  badań i pytań badawczych 

Dobór grupy badanej 

Formułowanie hipotez badawczych (czym jest hipoteza) 

Dobór metod badawczych  

Dobór metod prezentacji materiału analitycznego (tabele, 

ryciny) 

Analiza materiału empirycznego (poprawne wyciąganie 

wniosków) 

Korekta tekstu naukowego 

Poprawny układ pracy 

Referowanie wybranego artykułu 

Dyskusja naukowa  

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Łobocki M., Metody badań pedagogicznych. PWN Warszawa 

1984 

Pilch t., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych Wyd. Żak 

warszawa  2001 

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską Warszawa 1997 

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich. 

Warszawa 2008 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu wychowanie fizyczne 

 

Nr pola Nazwa pola Opis  

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

2 Kierunek studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka 

obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

Wychowanie fizyczne 

4 Kod modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty  ECTS 

 

2  

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr I, II 

10 Typ zajęć ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 60  

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Kazimierz Mróz 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne  

18 Efekty kształcenia Wiedza 

Student posiada elementarną wiedzę na temat prowadzenia 

zdrowego trybu życia i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym. 

K_W16;mS1P_W01 

Umiejętności  

Student prezentuje optymalny poziom sprawności ruchowej. 

Posiada umiejętności ruchowe i techniczne w zakresie 

podstawowych dyscyplin sportowych.  

K_U12; H1P_U05 

Kompetencje społeczne 

Potrafi pracować w zespole. Dba o poziom własnej sprawności. 

K_06; S1P_K03, S1P_K05 

19 Stosowane metody dydaktyczne Metody nauczania ruchu: analityczna, syntetyczna, kompleksowa 

20 Metody sprawdzania 

i kryteria oceny efektów kształcenia 

Sprawdzian umiejętności technicznych:   

Umiejętności techniczne w zakresie podstawowych dyscyplin 

sportowych: odbicia piłki w piłce siatkowej, kozłowanie rzuty do 

kosza w piłce koszykowej, podania, przyjęcia, strzały  

w futsalu, unihokej-podania i przyjęcia piłeczki, prowadzenie 

piłeczki kijem hokejowym, strzały na bramkę. Piłka ręczna –

podania, chwyty, kozłowanie, rzuty na bramkę. 

21 Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie z oceną po semestrze I i II 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) Poprawienie ogólnej sprawności motorycznej, fizycznej poprzez 

ćwiczenia ogólnorozwojowe. Opanowanie techniki w zakresie 

podstawowych dyscyplin sportu i form aktywności ruchowej. 

Umiejętność organizowania czasu wolnego dla siebie i członków 

swojej rodziny. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) Sprawność ogólna - ćwiczenia kształtujące w różnych formach: 

ćwiczenia z przyborami (piłki, skakanki, laski gimnastyczne, 

ławeczki, drabinki) 

Zabawy i gry ruchowe. 

Piłka siatkowa - doskonalenie techniki podstawowej: odbicia 

piłki, zagrywka, wystawa, plasowanie, zbicie, taktyka: ustawienie 

na boisku, zmiany, zapoznanie z aktualnymi przepisami gry. 

Koszykówka - doskonalenie techniki podstawowej: kozłowanie, 

podania, zasłony, rzuty z dwutaktu, taktyka: poruszanie się  

w ataku i obronie, współpraca w dwójkach z wykorzystaniem 
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zasłon, obrona „ każdy swego”, strefowa, zapoznanie 

z aktualnymi przepisami.  

Futsal - technika podstawowa: podania i przyjęcia piłki różnymi 

częściami ciała, strzały na bramkę. Gra uproszczona, przepisy 

gry. 

Piłka ręczna - zabawy i gry przygotowujące do piłki ręcznej. 

Unihokej - nauka i doskonalenie techniki gry: prowadzenie piłki, 

przyjęcie i podanie strzał na bramkę, taktyka: poruszanie się po 

boisku w ataku i obronie, blokowanie strzałów, odbieranie piłki, 

atak indywidualny i zespołowy, współpraca 2i3, przepisy gry. 

Tenis stołowy - doskonalenie gry pojedynczej i deblowej. 

Zabawy i gry ruchowe w terenie.    

24 Literatura podstawowa  

i uzupełniająca 

  Literatura podstawowa:   

. Bielski, Janusz, Metodyka wychowania fizycznego i 

zdrowotnego, Kraków, Impuls, 2005 

    Bronikowski, Michał. Red, Metodyka wychowania fizycznego 

w zreformowanej szkole, Cz. 2, Poznań, Oficyna Edukacyjna, 

2005. 

Janikowska-Siatka, Maria., Zabawy i gry ruchowe na lekcjach 

WF i festynach, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagog., 

2008 

Nitecka-Walerych, Anna. Red, Kultura fizyczne i zdrowie w 

kształceniu zintegrowanym. , Gdańsk, Wydaw. Uniwersytetu 

Gdańskiego, 2007. 

   Literatura uzupełniająca: 

Abramiuk D. (1994)  Agencja Promo- Lider   

 Chromiński Z. (1987) ść ruchowa dzieci i młodzieży. Warszawa 

Maszczak, Tadeusz. Red, Metodyka wychowania fizycznego 

Warszawa, Wydaw. Akademii Wychowania Fizycznego, 2004.  

25 Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/przedmiotu do 

obszaru/obszarów kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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praktyczna nauka języka obcego (angielskiego, francuskiego, niemieckiego),  

Sylabus przedmiotu praktyczna nauka języka obcego 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka 

obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Praktyczna nauka języka angielskiego 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 
Semestr I – 5 ECTS 

Semestr II - 4 ECTS 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Pierwszy 

9 Semestr I i II 

10 Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 
 I semestr – 90 

II semestr – 90 

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Renata Kozioł 

14 Język wykładowy angielski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Brak 

18 
Efekty kształcenia 

 

Wiedza 

Student : 

- student ma podstawową wiedzę o budowie języka 

angielskiego zorientowaną na zastosowania praktyczne w 

wybranych dziedzinach życia.  

K_W09 

Umiejętności: 
Student:  

- posiada umiejętności w zakresie komunikacji językowej zgodne  

z wymaganiami określonymi dla poziomu A1/A2 ESOKJ (język 

angielski),  

K _U07 

 

-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 
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profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i 

nowoczesnych technologii 

K_U04 

 

- potrafi pracować w zespole, przyjmując różne role z 

uwzględnieniem anglo-języcznego kontekstu społeczno-

kulturowego oraz umie przyjmować i wyznaczać zadania - ma 

elementarne umiejętności organizacyjne, 

K_U12. 

 

Kompetencje społeczne: 
Student 

 -ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia językowego, 

K_K01. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

ćwiczenia przedmiotowe, przygotowanie prezentacji, praca 

indywidualna i w grupach, dyskusje 

ćwiczenia przedmiotowe: praca ze słownikiem, nagraniami audio i 

wideo, korzystanie ze źródeł internetowych, powtarzanie ze 

słuchu, dyktanda połączone z transkrypcja fonetyczną, praca z 

tekstem, czytanie samodzielne, w parach, podsłuchem grupowym, 

indywidualnym, praca indywidualna i w grupach. 

 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

zaliczenie z oceną po semestrze I 

zaliczenie po semestrze II 

egzamin pisemny po semestrze II 

kolokwia 

prace domowe 

aktywność na zajęciach 

21 Forma i warunki zaliczenia 
ocena uzależniona od ocen z kolokwiów, prac domowych i 

indywidualnych wypowiedzi studenta   

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Przedmiot Praktyczna nauka języka angielskiego realizowany jest 

w ramach zajęć Sprawności zintegrowane- I semestr 90 godzin i II 

semestr 90 godzin a w ich skład wchodzą: Umiejętności 

zintegrowane, Fonetyka i Gramatyka praktyczna języka 

angielskiego. 

 Głównym celem zajęć jest opanowanie przez studentów języka 

angielskiego na poziomie podstawowym A1 i A2 ESOKJ ; 

nabycie językowych kompetencji komunikacyjnych; kształcenie i 

rozwijanie sprawności w słuchaniu i czytaniu ze zrozumieniem, 

mówieniu i pisaniu. Student posługujący się językiem na tym 

poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu 

zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach ustnych i 

pisemnych. Potrafi definiować i formułować zjawiska i informacje 

, które chce analizować. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji 

komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży po 

regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć 

proste,spójne wypowiedzi ustne na tematy, które są mu znane lub 

go interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, 

marzenia, nadzieje i zamierzenia, uzasadniając lub wyjaśniając 

swoje opinie i plany. Student widzi różnice w rejestrach: zwroty 

formalne i potoczne. Kurs nastawiony jest na podnoszenie ogólnej 

płynności językowej poprzez powtórzenie, usystematyzowanie i 

rozszerzenie słownictwa i struktur gramatycznych . Na zajęciach 

kładzie się nacisk na praktyczne ćwiczenia językowe. 

 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

A. Umiejętności zintegrowane – 30 godzin sem. I  i 30 godzin 

sem.II 

Kształcenie i doskonalenie umiejętności z zakresu mówienia, 

słuchania, czytania ze zrozumieniem, rozszerzania słownictwa 

następujących zagadnień leksykalnych i semantycznych:  
1. Dom i otoczenie: rodzaje budynków, korzyści mieszkania w 
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domu i w mieszkaniu, korzyści mieszkania na wsi i w mieście, 

wynajmowanie mieszkań, negocjacje, problemy związane z 

mieszkaniem w budynkach – remonty, uszkodzenia 

2. Rodzina i przyjaciele: opis osoby, nazwy członków rodziny, 

opis relacji międzyludzkich, zwieranie znajomości  

3. Życie: etapy w życiu człowieka, wspomnienia i pamięć o 

przeszłości, plany na przyszłość 

4. Podróże i wakacje: środki transportu, sposoby podróżowania, 

cele wakacyjnych podróży, problemy w trakcie podróży, skargi, 

reklamacje, negocjacje, opisy miejsc, pogoda 

5. Zdrowie, hobby, czynności dnia codziennego: części ciała, 

problemy zdrowotne, wizyta u lekarza, zainteresowania, sporty, 

sposoby relaksacji, opisywanie uczuć i stanów  

6. Zakupy, reklama: rodzaje sklepów, zakupy przez Internet, opisy 

ubrań i produktów, reklamacje, sposoby płatności, różne rodzaje 

reklam 

7. Mass media: podawanie wiadomości, wpływ mediów na życie, 

rodzaje programów telewizyjnych i radiowych, słownictwo 

związane z Internetem 

B.  Fonetyka– 30 godzin sem. I  

Kształcenie w zakresie znajomości symboli fonetycznych głosek 

angielskich oraz umiejętności prawidłowej wymowy i zapisu 

fonetycznego dźwięków, ze szczególnym uwzględnieniem różnic 

w artykulacji dźwięków angielskich i polskich oraz głosek 

nieobecnych w j. polskim. Kształcenie umiejętności transkrypcji 

fonetycznej dźwięków i wyrazów oraz prawidłowe zaznaczanie 

akcentu , niezbędne dla poprawnej wymowy. 

 

1.Wprowadzenie symboli fonetycznych.  

 2. Spółgłoski angielskie i ich artykulacja oraz zapis fonetyczny. 

 3. Samogłoski angielskie i ich artykulacja oraz zapis fonetyczny.  

 4. Zjawisko wyciszania spółgłosek w pozycji końcowej w  

j. polskim i konsekwencje tego zjawiska w przełożeniu na 

wymowę  w j. angielskim. 

 5. Najważniejsze różnice pomiędzy głoskami polskimi i 

angielskimi (ujęcie komparatywne). 

 6. Dyftongi i ich artykulacja oraz zapis fonetyczny. 

 7. Akcent główny oraz poboczny. 

 8. Użycie rytmu i intonacji w kontekście 

 9. Akcent w wyrazach złożonych 

 10.Transkrypcja.  owej wymowy i zapisu fonetycznego 

dźwięków, ze szczególnym uwzględnieniem różnic w artykulacji 

dźwięków angielskich i polskich oraz głosek nieobecnych w j. 

polskim. Kształcenie umiejętności transkrypcji fonetycznej 

dźwięków i wyrazów oraz prawidłowe zaznaczanie akcentu , 

niezbędne dla poprawnej wymowy. 

 

C. Gramatyka praktyczna j. angielskiego – 30 godzin sem. I  i 30 

godzin sem.II 

 

1 Przedimek nieokreślony i określony – zasady użycia i 

zastosowanie 

2 Rzeczownik – policzalny, niepoliczalny, regularna i nieregularna  

liczba mnoga rzeczowników, rzeczowniki złożone, dopełniacz 

saksoński i „of” 

3 Czasowniki nieregularne 

4 Czasy gramatyczne – The Present Simple, The Present 

Continuous, The Present Perfect Simple, The Present Perfect 

Continous , The Past Simple, The Past Continuous, The Past 

Perfect Simple, The Past Perfect Continuous , The Simple Future, 

The Future Continuous and The Future Perfect Tenses 

5 Konstrukcje - „ to be going to”, „used to do something” 
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6 Strona bierna czasowników 

7 Bezokolicznik versus konstrukcje gerundialne 

8 Przyimki – rodzaje i zastosowanie  

 

 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura obowiązkowa:  

Evans V., Dooley J., Upstream Intermediate, Express Publishing  

2002  

Clare A., Wilson JJ., Total English Intermediate, Pearson 

Longman 2006. 

Hancock M., English Pronounciation on Use, Cambridge 

University Press, 2003 

 

Wells, J.C., Pronounciation Dictionary. Longman,2000. 

 

M. Vince, FC Language Practice, Macmillan 2006 

E. Walker, S. Elsworth, Grammar Practice for Upper 

Intermediate Students, Longman, 2006 

A.J Thomson, A.V Martinet, A Practical English Grammar- 

Exercises 1 i 2, Oxford University Press, 2003 

V. Evans, FCE Use of English 1, Express Publishing, 2006  

Literatura uzupełniająca:  
J.Dooley, V. Evans,  Grammarway 3, Express Publishing, 2006  

Siuda J., Gramatyka angielska w teorii i ćwiczeniach, Angloman 

2004 

Vince M., Intermediate Language Practice, Macmillan 

Heinemann 2006.  

Redman S., English Vocabulary in Use, Cambridge University 

Press 2003  

Sobkowiak,W.,English Phonetics for Poles. Wyd.  Poznańskie, 

2001. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu praktyczna nauka języka obcego 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka 

obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Praktyczna nauka języka angielskiego 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 
Semestr III – 4 ECTS 

Semestr IV - 4 ECTS 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Drugi 

9 Semestr III i IV 

10 Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 
III semestr – 60 

IV semestr – 60 

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Renata Kozioł 

14 Język wykładowy angielski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
Zaliczenie II semestru studiów, znajomość języka angielskiego na 

poziomie A2 

18 
Efekty kształcenia 

 

Wiedza 

Student : 

- student ma podstawową wiedzę o budowie języka 

angielskiego zorientowaną na zastosowania praktyczne w 

wybranych dziedzinach życia.  

K_W09 

Umiejętności: 
Student:  

- posiada umiejętności w zakresie komunikacji językowej zgodne  

z wymaganiami określonymi dla poziomu A1/A2 ESOKJ (język 

angielski),  

K _U07 

 

-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i 
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nowoczesnych technologii 

K_U04 

 

- potrafi pracować w zespole, przyjmując różne role z 

uwzględnieniem anglo-języcznego kontekstu społeczno-

kulturowego oraz umie przyjmować i wyznaczać zadania - ma 

elementarne umiejętności organizacyjne, 

K_U12. 

 

Kompetencje społeczne: 
Student 

 -ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia językowego, 

K_K01. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
ćwiczenia przedmiotowe, przygotowanie prezentacji, praca 

indywidualna i w grupach, dyskusje 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

zaliczenie z oceną po semestrze III 

zaliczenie po semestrze IV 

egzamin pisemny po semestrze IV 

kolokwia 

prace domowe 

aktywność na zajęciach 

21 Forma i warunki zaliczenia 
ocena uzależniona od ocen z kolokwiów, prac domowych i 

indywidualnych wypowiedzi studenta   

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Przedmiot Praktyczna nauka języka angielskiego realizowany jest 

w ramach zajęć Sprawności zintegrowane- III semestr 60 godzin i 

IV semestr 60 godzin a w ich skład wchodzą: Umiejętności 

zintegrowane i Gramatyka praktyczna języka angielskiego. 

 Głównym celem zajęć jest opanowanie przez studentów języka 

angielskiego na poziomie B1/B2 ESOKJ ; nabycie językowych 

kompetencji komunikacyjnych; kształcenie i rozwijanie 

sprawności w słuchaniu i czytaniu ze zrozumieniem, mówieniu i 

pisaniu. Student posługujący się językiem na tym poziomie 

rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w 

jasnych, standardowych wypowiedziach ustnych i pisemnych. 

Potrafi definiować i formułować zjawiska i informacje , które chce 

analizować. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji 

komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży po 

regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć 

proste,spójne wypowiedzi ustne na tematy, które są mu znane lub 

go interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, 

marzenia, nadzieje i zamierzenia, uzasadniając lub wyjaśniając 

swoje opinie i plany. Student widzi różnice w rejestrach: zwroty 

formalne i potoczne. Kurs nastawiony jest na podnoszenie ogólnej 

płynności językowej poprzez powtórzenie, usystematyzowanie i 

rozszerzenie słownictwa i struktur gramatycznych . Na zajęciach 

kładzie się nacisk na praktyczne ćwiczenia językowe. 

 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

A. Umiejętności zintegrowane – 30 godzin sem. III i 30 godzin 

sem.IV 

Kształcenie i doskonalenie umiejętności z zakresu mówienia, 

słuchania, czytania ze zrozumieniem, rozszerzania słownictwa 

następujących zagadnień leksykalnych i semantycznych:  

 Styl życia: życie rodzinne, zwyczaje i tradycje 

 Sposoby na życie: edukacja, praca, spędzanie wolnego czasu 

 Otaczający nas świat: nasze dziedzictwo kulturowe, 

środowisko, dziedzictwo naturalne 

 Wyzwania w życiu osobistym. 

 Odkrycia: współczesny świat 

 Nauka i technologia 

 Sztuka i rozrywka, muzyka 
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 Dotrzymywanie kroku modzie: żywienie, wygląd, cechy 

fizyczne, strój, styl życia 

 Rzeczy ważne w życiu: związki, zainteresowania,  hobby i 

pasje, uczucia 

 Społeczeństwo konsumpcyjne: pieniądze, świadomość 

społeczna i dobroczynność 

 Podróżowanie, wyzwania 

 Środki transportu 

 Dobre samopoczucie: zdrowie i sprawność fizyczna, szczęście 

 Komunikacja: książki, filmy, internet , wyrażanie uczuć i 

odczuć, nowoczesne środki komunikacji społecznej 

 

B. Gramatyka praktyczna j. angielskiego – 30 godzin sem. III  i 

30 godzin sem.IV 

 

 Mowa zależna: następstwo czasów, czasowniki 

wprowadzające, sugestie, polecenia, propozycje, prośby oraz 

żądania w mowie zależnej, pytania, czasowniki modalne w 

mowie zależnej 

 Unreal: okresy warunkowe 0,1,2,3 i mieszane, zdania 

czasowe; konstrukcje: ‘wish’, ‘if only’, ‘I’d rather’, ‘you’d 

better’, ‘it’s high time’… 

 Strona bierna: przyimki w stronie biernej, phrasal verbs, 

formy bezokolicznikowe i gerundialane w stronie biernej  

 Czasowniki modalne: określanie możliwości, 

prawdopodobieństwa, zdolności, przyzwyczajeń, 

częstotliwości, pytanie i dawanie pozwolenia, doradzanie 

 Zdania względne: zdania względne definiujące i 

niedefiniujące, zaimki, zaimki względne, pytające, omijanie 

zaimków względnych 

 Struktury emfatyczne 

 Przymiotniki i przysłówki: miejsce przymiotników i 

przysłówków w zdaniu, tworzenie przysłówków od 

przymiotników, stopniowanie, porównania 

 Przydawki, liczebniki, zaimki 

 

 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura obowiązkowa:  

A. J. Thomson, A.V. Martinet, A Practical English Grammar, 

Oxford University Press, 2003.   

J. Dooley, V. Evans, Grammarway 4, Express Publishing, 2006. 

M. Vince, FC Language Practice, Macmillan 2006 

E. Walker, S. Elsworth, Grammar Practice for Upper 

Intermediate Students, Longman, 2006 

Evans, FCE Use of English 1, Express Publishing, 2006 

J.Bell, R.Gower, First Certificate Expert Coursebook. Harlow: 

Pearson Education Limited, 2003. 

V.Evans, B.Obee, Upstream Upper Intermediate. Express 

Publishing, 2003.  

V.Evans, J.Milton, FCE Listening and Speaking Sills For the 

Cambridge FCE Examination 1 . Newbury: Express Publishing, 

2002. 

M. Vince, FC Language Practice, Macmillan 2006 

E. Walker, S. Elsworth, Grammar Practice for Upper 

Intermediate Students, Longman, 2006 

 Literatura uzupełniająca:  
J.Dooley, V. Evans,  Grammarway 3, Express Publishing, 2006  

Siuda J., Gramatyka angielska w teorii i ćwiczeniach, Angloman 

2004 



    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

 

 103 

Vince M., Intermediate Language Practice, Macmillan 

Heinemann 2006.  

Redman S., English Vocabulary in Use, Cambridge University 

Press 2003  

 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu praktyczna nauka języka obcego 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka 

obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Praktyczna nauka języka angielskiego 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 
Semestr V – 4 ECTS 

Semestr VI - 8 ECTS 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Trzeci 

9 Semestr V i VI 

10 Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 
V semestr – 60 

VI semestr – 60 

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr Dominika Ruszkiewicz, mgr Bożena Węgiel 

14 Język wykładowy angielski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
Zaliczenie IV semestru studiów, znajomość języka angielskiego 

na poziomie B1 

18 
Efekty kształcenia 

 

Wiedza 

Student : 

- student ma podstawową wiedzę o budowie języka 

angielskiego zorientowaną na zastosowania praktyczne w 

wybranych dziedzinach życia.  

K_W09 

Umiejętności: 
Student:  

- posiada umiejętności w zakresie komunikacji językowej zgodne  

z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 ESOKJ (język 

angielski),  

K _U07 

 

-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i 
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nowoczesnych technologii 

K_U04 

 

- potrafi pracować w zespole, przyjmując różne role z 

uwzględnieniem anglo-języcznego kontekstu społeczno-

kulturowego oraz umie przyjmować i wyznaczać zadania - ma 

elementarne umiejętności organizacyjne, 

K_U12. 

 

Kompetencje społeczne: 
Student 

 -ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia językowego, 

K_K01. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
ćwiczenia przedmiotowe, przygotowanie prezentacji, praca 

indywidualna i w grupach, dyskusje 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

zaliczenie z oceną po semestrze V 

zaliczenie po semestrze VI 

egzamin pisemny po semestrze VI 

kolokwia 

prace domowe 

aktywność na zajęciach 

21 Forma i warunki zaliczenia 
ocena uzależniona od ocen z kolokwiów, prac domowych i 

indywidualnych wypowiedzi studenta   

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Przedmiot Praktyczna nauka języka angielskiego realizowany jest 

w ramach zajęć Sprawności zintegrowane- V semestr 60 godzin i 

VI semestr 60 godzin a w ich skład wchodzą: Umiejętności 

zintegrowane i Pisanie. 

 Głównym celem zajęć jest opanowanie przez studentów języka 

angielskiego na poziomie B2 ESOKJ ; nabycie językowych 

kompetencji komunikacyjnych; kształcenie i rozwijanie 

sprawności w słuchaniu i czytaniu ze zrozumieniem, mówieniu i 

pisaniu. Student posługujący się językiem na tym poziomie 

rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w 

jasnych, standardowych wypowiedziach ustnych i pisemnych. 

Potrafi definiować i formułować zjawiska i informacje , które chce 

analizować. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji 

komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży po 

regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć 

proste,spójne wypowiedzi ustne na tematy, które są mu znane lub 

go interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, 

marzenia, nadzieje i zamierzenia, uzasadniając lub wyjaśniając 

swoje opinie i plany. Student widzi różnice w rejestrach: zwroty 

formalne i potoczne. Kurs nastawiony jest na podnoszenie ogólnej 

płynności językowej poprzez powtórzenie, usystematyzowanie i 

rozszerzenie słownictwa i struktur gramatycznych . Na zajęciach 

kładzie się nacisk na praktyczne ćwiczenia językowe. 

 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

A. Umiejętności zintegrowane – 30 godzin sem. V i 30 godzin 

sem. VI 

Kształcenie i doskonalenie umiejętności z zakresu mówienia, 

słuchania, czytania ze zrozumieniem, rozszerzania słownictwa 

następujących zagadnień leksykalnych i semantycznych:  

 Module 1 – New directions 

 Learning experiences 

 A job for life? 

 Module 2 – Seeing is believing 

 The inexplicable 

 It’s only logical! 

 Module 3 – Values 

 The burden of fame 
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 What I believe in 

 Module 4 – Life’s rich tapestry 

 Making choices 

 Human nature 

 Module 5 – Global issues 

 In the slow lane 

 A fight for survival 

 Module 6 – Looking forward, looking back 

 Health and fitness 

 Unveiling the past 

 Module 7 – Breaking the mould 

 Against the odds 

 Kicking the habit 

 Module 8 – Making life better? 

 A changing society 

 Law and order 

 Module 9 – Communication 

 Something to say 

 Making a statement 

 Module 10 – The world of entertainment 

 You have to laugh 

 Taking part 

 Dodatkowe treści: 

 związki frazeologiczne 

 parafrazy 

 częściowe tłumaczenia zdań  

 słowotwórstwo 

 

B. Pisanie – 30 godzin sem. V i 30 godzin sem. VI 

 Pisownia  i interpunkcja 

 Rejestr językowy 

 Podstawowe formy listów – rozplanowanie, adresy, daty 

itd. 

 Różne typy listów: udzielanie/ proszenie o poradę, 

prośby, udzielanie informacji, skargi, reklamacje, 

zaproszenia, przyjmowanie i odrzucanie zaproszeń  

 List motywacyjny oraz CV 

 Formalny e-mail 

 Różne typy opisów: ludzi, miejsc i budynków, 

przedmiotów 

 Opisy uroczystości  

 Przepisy 

 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura obowiązkowa:  

Bell Jan,Gower Roger, Hyde Drew, Advanced Expert CAE 

Longman, 2008 

Burgess S., Gold Advanced. Longman, 2001 

Cambridge Certificate in Advanced English 4. Cambridge ESOL, 

2003 

Literatura uzupełniająca:  
Cambridge Certificate in Advanced English 4. Cambridge ESOL, 

2003 

V.Evans, B.Obee, Upstream Upper Intermediate. Express 

Publishing, 2003.  

Vans, V., Successful Writing Proficiency. Express Publishing 1998 

Morley J. Doyle P., University Writing Course. Express 

Publishing 2007 

 

25 Przyporządkowanie modułu  
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kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu praktyczna nauka języka obcego 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka 

obcego 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

Praktyczna nauka języka francuskiego  

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 
Semestr I – 5 ECTS 

Semestr II - 4 ECTS 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Pierwszy 

9 Semestr I i II 

10 Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 
 I semestr – 90 

II semestr – 90 

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Małgorzata Pociecha 

14 Język wykładowy polski / francuski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Brak 

18 
Efekty kształcenia 

 

Wiedza 

Student : 

- student ma podstawową wiedzę o budowie języka 

francuskiego zorientowaną na zastosowania praktyczne w 

wybranych dziedzinach życia.  

K_W09 

Umiejętności: 

Student:  

- posiada umiejętności w zakresie komunikacji językowej zgodne  

z wymaganiami określonymi dla poziomu A1/A2 ESOKJ (język 

francuski),  

K _U07 

 

-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i 
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nowoczesnych technologii 

K_U04 

 

- potrafi pracować w zespole, przyjmując różne role z 

uwzględnieniem francuskiego kontekstu społeczno-kulturowego 

oraz umie przyjmować i wyznaczać zadania - ma elementarne 

umiejętności organizacyjne, 

K_U12. 

 

Kompetencje społeczne: 

Student 

 -ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia językowego, 

K_K01. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Metody nauczania: 

- metody podające: objaśnienie, wyjaśnienie, opis, pogadanka; 

- metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja 

w podgrupach, wypowiedzi indywidualne i interakcje, odgrywanie 

ról, mapa myśli, burza mózgów, gry. 

- metody eksponujące: materiał audio-wizualny. 

- metody praktyczne: praca z podręcznikiem, tekstem, materiałem 

ikonograficznym. 

Konsultacje indywidualne: 1 godz. / tydzień 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

- Ocenianie ciągłe - udział w zajęciach, dyktanda, testy, prace 

pisemne, prezentacje indywidualne, w grupach. 

- Prace semestralne sprawdzające kompetencje językowe 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: 

I semestr: zaliczenie z oceną 

II semestr: zaliczenie  

Egzamin pisemny i ustny po drugim semestrze 

Warunki zaliczenia: 

Pozytywne wyniki testów i innych form kontroli umiejętności 

językowych 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Przedmiot Praktyczna nauka języka francuskiego realizowany jest 

w ramach zajęć Sprawności zintegrowane- I semestr 90 godzin i II 

semestr 90 godz. Głównym celem zajęć jest opanowanie przez 

studentów języka francuskiego na poziomie podstawowym A1 i 

A2 ESOKJ ; nabycie językowych kompetencji komunikacyjnych; 

kształcenie i rozwijanie sprawności w słuchaniu i czytaniu ze 

zrozumieniem, mówieniu i pisaniu. Słuchanie ze zrozumieniem 

służy zapoznaniu się z użyciem języka w typowych sytuacjach 

życia codziennego, pozwala nabyć poprawną wymowę, intonację i 

akcent. Czytanie ze zrozumieniem umożliwia nabycie 

umiejętności globalnego i szczegółowego rozumienia tekstu 

czytanego. Mówienie to umiejętność konstruowania krótkich lub 

dłuższych wypowiedzi ustnych oraz uczestniczenia w rozmowie w 

typowych sytuacjach komunikacyjnych życia codziennego. 

Umiejętność pisania dotyczy wyrażania myśli i opinii w krótkich 

formach wypowiedzi pisemnej. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Przedmiot Praktyczna nauka języka francuskiego realizowany jest 

w ramach zajęć Sprawności zintegrowane.- I semestr- 90 godz., II 

semestr – 90 godz.  

I semestr: Praktyczna  nauka języka francuskiego: 

Sprawności zintegrowane: 90 godz. 

Słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie, 

pisanie, realizowane są w oparciu o program skonstruowany na 

podstawie metody Alter Ego+ 1. Uwzględnia on różnorodne bloki 

tematyczno - leksykalne dotyczące życia codziennego i o 

charakterze społeczno-kulturowym, a także zagadnienia 

gramatyczne odpowiadające znajomości języka francuskiego na 

poziomie A1. 

1. Różne sposoby powitania i pożegnania. Zwroty przydatne na 
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zajęciach z języka francuskiego (polecenia, pytania…). [Odmiana 

podstawowych czasowników (être, avoir, czasowniki zakończone 

na -er) w czasie teraźniejszym, przeczenie.] 

2. Narodowości. Nazwy państw. [Przyimki używane z nazwami 

państw.] 

3. Alfabet ( literowanie nazw własnych). 

4. Liczby. 

5. Pory dnia. Dni tygodnia. Nazwy miesięcy. 

6. Pozdrowienia i zwroty grzecznościowe. 

7. Opisywanie miejsc oraz czynności związanych z 

podróżowaniem, przemieszczaniem się. Miasto. Instytucje i 

zabytki. Środki transportu. Rozmowy oficjalne związane z 

turystyką. [Rodzajniki, pytania zamknięte, odmiana czasowników 

związanych z przemieszczaniem się (prendre, descendre, aller, 

venir).] 

8. Słownictwo związane z korespondencją (kartka pocztowa, list 

prywatny i oficjalny). [Zaimki wskazujące.] 

9. Nazwy zawodów.[Rodzaj męski i żeński rzeczowników.] 

10. Aktywność sportowa i kulturalna.[Odmiana czasowników 

wyrażających upodobania i czasownika faire.] 

11. Opis wyglądu zewnętrznego i charakteru. [Przymiotnik w 

liczbie pojedynczej i mnogiej.] 

12. Części ciała. Opis stanu zdrowia.[Zaimki dzierżawcze] 

13. Rodzina. Pokrewieństwo. Słownictwo związane z ważnymi 

wydarzeniami w życiu człowieka, z nauką, życiem 

zawodowym.[Czasowniki dire, devoir, pouvoir, vouloir i 

czasowniki zwrotne w czasie teraźniejszym. Tryb rozkazujący.] 

14. Opis dnia – codzienne czynności, godziny.[Czas przeszły 

złożony] 

15. Święta i tradycje świąteczne. 

16. Bezpośrednia wymiana zdań oraz rozmowy telefoniczne. 

Zwroty charakterystyczne dla rozmowy telefonicznej. [Czas 

przeszły i przyszły bliski.] 

17. Pogoda i klimat. 

18. Kolory. 

19. Rozrywki. 

20. Potoczna a standardowa odmiana języka. 

21. Informacje dotyczące Francji: geografia, ludność, regiony. 

Symbole Francji. Niektóre wiadomości z historii Francji. 

Ciekawostki związane z Francją. Francuscy artyści: sławni 

piosenkarze i aktorzy. [Zaimek y. Czas przyszły prosty.] 

II semestr: Praktyczna nauka języka francuskiego: 

Sprawności zintegrowane: 90 godz.  
Nabywanie i doskonalenie umiejętności: słuchania ze 

zrozumieniem, czytania ze zrozumieniem, mówienia, pisania w 

oparciu o program skonstruowany na podstawie metody Alter 

Ego+ 1 i Alter Ego+2. Realizacja różnorodnych bloków 

tematyczno-leksykalnych dotyczących życia codziennego i o 

charakterze społeczno-kulturowym, a także odpowiednich 

zagadnień gramatycznych pozwala na osiągnięcie znajomości 

języka francuskiego na poziomie A2. 

1. Słownictwo związane z żywnością, kuchnią, posiłkami i 

zakupami spożywczymi.[Zaimki cząstkowe.] 

2. Ubrania i akcesoria. Rozmiary.[Zaimki dopełnienia bliższego.] 

3. Dialogi oficjalne związane z aktem kupna-sprzedaży. Zwroty 

grzecznościowe. Upodobania, rady, wybory. Porównywanie, 

ocenianie. Wyrażanie opinii. Krytykowanie, zgadzanie się, 

przeciwstawianie. 

4. Zakupy w Internecie. Opis przedmiotów.[Zaimki dopełnienia 

dalszego.] 

5. Słownictwo związane z handlem (rodzaje sklepów). Wyrażenia 

ilościowe.[Zaimek en.] 
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6. Wspomnienia. Porównywanie sytuacji przeszłej i 

aktualnej.[Czas przeszły niedokonany.] 

7. Życie na wsi i w mieście: zalety i niedogodności. [Wyrażanie 

porównań.] 

8. Dom i mieszkanie. Opis i charakterystyka poszczególnych 

pomieszczeń. Nieruchomości. Ogłoszenia. 

9. Relacje koleżeńskie, sąsiedzkie i uczuciowe. Osobowość, 

charakterystyka psychologiczna, uczucia.[Zaimki względne. 

Wyrażenia służące do umiejscowienia wydarzeń w czasie : il y a, 

dans, pendant.] 

10. Przygotowanie do kandydowania na stanowisko pracy lub 

staż. [Tryb łączący, czas zaprzeszły, przysłówki, zaimki 

nieokreślone.] 

11. Stereotypy o Francuzach i podróżowanie w czasie wakacji. [ 

Zaimki względne où i dont. Forma i użycie imiesłowu 

przysłówkowego współczesnego. Stopniowanie przymiotników, 

wyrażenia służące do podkreślenia informacji.] 

12. Rozumieć prasę i wydarzenia przekazywane przez media. 

[Równoważniki zdań. Strona bierna.] 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

Berthet, A., Daill, E., Hugo, C., Kizirian, V. M., Waendendries, 

M., Alter Ego+ A1. Méthode de français, livre de l’élève + cahier 

d’exercices, Paris, Hachette Livre, 2012. 

Berthet, A., Daill, E., Hugo, C., Kizirian, V. M., Waendendries, 

M., Sampsonis, B., Alter Ego+ A2. Méthode de français, livre de 

l’élève + cahier d’exercices, Paris, Hachette Livre, 2012. 

Literatura uzupełniajaca : 

Grégoire M., Grammaire progressive du français avec 400 

exercices (niveau débutant), CLE International, Paris 2004. 

Grégoire M., Thiévenaz O., Grammaire progressive du français 

avec 600 exercices (niveau intermédiaire), CLE International, 

Paris 2003. 

La conjugaison, Hachette, coll. Bescherelle, Paris, 2012. 

Miquel C. Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices, 

niveau débutant; Clé International/ VUEF 2002 ; 

Racine R., Schenker J.-Ch., Vocabulaire en action, grand débutant 

avec 125 exercices,, CLE International,2010 ; 

Sirejols E., Vocabulaire en dialogues, niveau débutant / 

intermédiaire, CLE International  2007.  

Źródła internetowe: 

http://www.lepointdufle.net 

http://www.bonjourdefrance.com 

http://www.leplaisirdapprendre.com 

http://phonetique.free.fr 

http://lexiquefle.canalblog.com/ 

http://www.languageguide.org/francais/index.jsp 

http://www.imagiers.net/  

http://lexiquefle.free.fr  

http://francaisenligne.free.fr 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o  
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charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu praktyczna nauka języka obcego 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka 

obcego 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

Praktyczna nauka języka francuskiego  

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 
Semestr III- 4 ECTS 

Semestr IV- 4 ECTS 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów II rok 

9 Semestr III i IV 

10 Typ zajęć Ćwiczenia 

11 Liczba godzin 
III semestr – 60  

IV semestr – 60  

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Małgorzata Pociecha 

14 Język wykładowy Język francuski, język polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
Zaliczenie II semestru studiów, znajomość języka francuskiego na 

poziomie A2 

18 
Efekty kształcenia 

 

Wiedza: 

Student  

-posiada  wiedzę  językową o budowie i funkcjonowaniu języka 

francuskiego (odpowiednią dla osiągniętego poziomu znajomości 

języka), zorientowaną na zastosowania praktyczne w nauczaniu 

języka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 

K_W09. 

 

Umiejętności: 

Student:  

- posiada umiejętności w zakresie komunikacji językowej zgodne  z 

wymaganiami określonymi dla poziomu A2/B1+ ESOKJ (język 

francuski),  

K _U07 

 

-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 
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profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i 

nowoczesnych technologii 

K_U04 

 

- potrafi pracować w zespole, przyjmując różne role z 

uwzględnieniem francuskiego kontekstu społeczno-kulturowego 

oraz umie przyjmować i wyznaczać zadania - ma elementarne 

umiejętności organizacyjne, 

K_U12. 

 

Kompetencje społeczne: 

Student 

 -ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia językowego, 

K_K01. 

 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Metody nauczania: 
- metody podające: objaśnienie, wyjaśnienie, opis, pogadanka; 

- metody problemowe, aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja w 

podgrupach, wypowiedzi indywidualne i interakcje, odgrywanie ról, 

mapa myśli, burza mózgów, gry; 

- metody eksponujące: materiał audio-wizualny; 

- metody praktyczne: praca z podręcznikiem, tekstem, materiałem 

ikonograficznym, ćwiczenia produkcyjne. 

Praca indywidualna i zespołowa. 

Konsultacje indywidualne: 1 godz. / tydzień 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

- Ocenianie ciągłe - udział w zajęciach, dyktanda, testy, prace 

pisemne, prezentacje indywidualne, w grupach. 

- Prace sprawdzające kompetencje językowe po poszczególnych 

rozdziałach w podręczniku. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: 
III semestr: zaliczenie z oceną 

IV semestr: zaliczenie  

Egzamin pisemny i ustny po czwartym semestrze 

 

Warunki zaliczenia: 
Pozytywne wyniki testów i innych form kontroli umiejętności 

językowych 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, mówienie, 

pisanie, realizowane są w oparciu o program skonstruowany na 

podstawie metody Alter Ego+2. Uwzględnia on różnorodne bloki 

tematyczno - leksykalne dotyczące życia codziennego i o 

charakterze społeczno-kulturowym. Poruszane treści (wypoczynek i 

nauka; praca i działania pro-społeczne; spotkania, zakupy, 

informowanie się) umożliwiają aktywizowanie studentów. Forma 

wypowiedzi jest sukcesywnie wzbogacana leksykalnie i przewiduje 

zastosowanie nowych struktur gramatycznych odpowiadających 

znajomości języka francuskiego na poziomie A2/B1. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

W trakcie zajęć pogłębia się wiadomości gramatyczne, doskonali 

kompetencję rozumienia ze słuchu i czytania,  intonację, wymowę 

oraz ortografię, ćwiczy formy wypowiedzi pisemnej i ustnej, 

poszerza się zasób słownictwa wokół następujących bloków 

tematycznych: 

 

I semestr 

PNJF - Sprawności zintegrowane - 60 godz.: 

 

- Relacje koleżeńskie, sąsiedzkie i uczuciowe. Osobowość, 

charakterystyka psychologiczna, uczucia. 

Zaimki względne, czasy przeszłe, mowa zależna, porównania. 

- Studia, praktyki studenckie, nauka i praca, kariera zawodowa. 

Czas zaprzeszły, przysłówki, określenia czasu, tryb rozkazujący i 
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wyrażanie powinności, tryb subjonctif. 

- Francja i Francuzi. Stereotypy, mentalność, warunki życia. 

Różnorodne style życia. Zalety życia w mieście – stolicy i na 

prowincji. Różnice kulturowe. 

Zaimki wskazujące, inwersja złożona, zaimki i przysłówki 

nieokreślone. Stopień najwyższy przymiotników. 

- Media – telewizja, radio, Internet, prasa i ich rola oraz wpływ na 

społeczeństwo. Przesądy. Relacjonowanie. Wyrażanie własnej 

opinii.  

Zaimki pytajne, zaimki dzierżawcze, nominalizacja, strona bierna, 

uzgadnianie participe passé z zaimkiem dopełnienia bliższego. 

 

II semestr 

PNJF - Sprawności zintegrowane - 60 godz.: 

 

- Rozrywki: kino, muzyka i różne rodzaje turystyki. 

Miejsce przymiotnika i przysłówka w zdaniu, zaimki y i en oraz 

zaimki dopełniania bliższego i dalszego – powtórzenie, le gérondif.  

- Plany na przyszłość; życzenia i aspiracje, marzenia. Akcje 

humanitarne, działalność charytatywna, wolontariat.  

Wyrażanie życzenia, tryb przypuszczający, wyrażanie celu, 

przyczyny, skutku – spójniki, konektory. 

- Zmiany w życiu osobistym i zawodowym, osiągnięcia, sukcesy 

oraz porażki, wybór drogi życiowej. Zawody typowo męskie i 

kobiece; równość i parytety. 

Wyrażanie relacji czasowych, mowa zależna w czasie przeszłym, 

okresy warunkowe, wyrażanie ubolewania i niemożności.  

- Wychowanie i edukacja; ochrona środowiska; literatura, książki, 

czytelnictwo; edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. 

Wyrażanie konieczności, użycie trybu oznajmującego i łączącego 

(subjonctif), zaimki podwójne, zdania wynikowe, zastosowanie 

czasów i trybów – powtórzenie.  

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

Berthet, A., Daill, E., Hugo, C., Kizirian, V. M., Waendendries, M., 

Sampsonis, B., Alter Ego+ A2. Méthode de français, livre de l’élève 

+ cahier d’exercices, Paris, Hachette Livre, 2012. 

Dollez, C., Pons S.,  Alter Ego(+) B1. Méthode de français, livre de 

l’élève + cahier d’exercices, Paris, Hachette Livre, 2006. 

 

Literatura uzupełniająca 

Chevallier-Wixler D. [et al.], Réussir le Delf : niveau B1 : du Cadre 

européen commun de référence, Paris, 2006. 

Gallier T., Le nouvel entraînez-vous, Vocabulaire 450 nouveaux 

exercices, niveau intermédiaire, CLE International 2003. 

Grégoire, M., Thiévenaz, O., Grammaire progressive du français 

avec 500 exercices niveau intermédiaire, CLE International 1995. 

Miquel C., Goliot-Lété A., Vocabulaire progressif du français 2 ème 

édition avec 375 exercices, niveau intermédiaire, CLE 

International/Sejer, 2011. 

E.Siréjols, Vocabulaire en dialogues, niveau intermédiaire, CLE 

International 2008. 

 

Żródła internetowe: 

http://www.lepointdufle.net 

http://www.bonjourdefrance.com 

http://www.leplaisirdapprendre.com 

http://phonetique.free.fr 

http://lexiquefle.canalblog.com/ 

http://www.languageguide.org/francais/index.jsp 

http://www.imagiers.net/ 

http://lexiquefle.free.fr 

http://francaisenligne.free.fr 
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25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu praktyczna nauka języka obcego 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i  wczesnoszkolna z nauczaniem języka 

obcego 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

Praktyczna nauka języka francuskiego  

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 
Semestr V – 4 ECTS 

Semestr VI – 8 ECTS 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Trzeci 

9 Semestr V i VI 

10 Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 
V semestr – 60 

VI semestr – 60 

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Małgorzata Pociecha 

14 Język wykładowy francuski z elementami języka polskiego (w zależności od potrzeb) 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Znajomość języka francuskiego na poziomie B1 

18 
Efekty kształcenia 

 

Wiedza: 

Student  

-posiada  wiedzę  językową o budowie i funkcjonowaniu języka 

francuskiego (odpowiednią dla osiągniętego poziomu znajomości 

języka), zorientowaną na zastosowania praktyczne w nauczaniu 

języka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 

K_W09. 

Umiejętności 

Student : 

- ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji językowej w 

języku francuskim (poziom B2 ESOKJ). 

 K_U07 

-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

umiejętności profesjonalne, korzystając z różnych źródeł i 
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nowoczesnych technologii 

K_U04 

- potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych 

praktyk do realizacji zadań w zakresie nauczania języków obcych 

 K_U09 

Kompetencje  społeczne 

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju 

osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali 

umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia w 

obszarze doskonalenia językowego  

K_K01 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Metody nauczania: 
- metody podające: objaśnienie, wyjaśnienie, opis, pogadanka; 

- metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja, 

wypowiedzi indywidualne i interakcje, odgrywanie ról, mapa myśli, 

burza mózgów, gry; 

- metody eksponujące: materiał audio-wizualny (prezentacja); 

- metody praktyczne: praca z podręcznikiem, tekstem, materiałem 

ikonograficznym, ćwiczenia produkcyjne; 

- praca indywidualna i praca zespołowa. 

Konsultacje indywidualne: 1 godz. / tydzień 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

- Ocenianie ciągłe - udział w zajęciach, dyktanda, testy, prace 

pisemne, prezentacje indywidualne, w grupach. 

- Prace sprawdzające kompetencje językowe po poszczególnych 

rozdziałach w podręczniku 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: 
V semestr: zaliczenie z oceną 

VI semestr: zaliczenie  

Egzamin pisemny i ustny po szóstym semestrze 

Warunki zaliczenia: 
Pozytywne wyniki testów i innych form kontroli umiejętności 

językowych 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Przedmiot Praktyczna nauka języka francuskiego realizowany jest w 

ramach zajęć Sprawności zintegrowane. Zaproponowane tematy 

społeczno-kulturowe (organizacja życia prywatnego i zawodowego, 

opinia o różnych sposobach spędzania wolnego czasu, 

zróżnicowanie regionalne czy międzynarodowe, przekonania, 

ewolucja jednostkowa i na skalę światową) pozwalają na 

wielostronne rozwijanie kompetencji językowych. Forma 

wypowiedzi jest sukcesywnie wzbogacana leksykalnie i przewiduje 

zastosowanie nowych struktur gramatycznych odpowiadających 

znajomości języka francuskiego na poziomie B2. Nacisk położony 

jest na rozwój argumentowania i porządkowanie treści, ze 

szczególnym uwzględnieniem technik odnoszących się do słowa 

pisanego (analiza, synteza, streszczenie, sprawozdanie). 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Przedmiot Praktyczna nauka języka francuskiego realizowany jest w 

I semestrze i II semestrze w ramach zajęć Sprawności zintegrowane.  

Zaproponowane tematy społeczno-kulturowe pozwalają na 

pogłębianie sprawności w  rozumieniu, czytaniu, pisaniu i 

mówieniu. Poszerzane jest słownictwo oraz   znajomość materiału 

gramatycznego w zakresie: użycia czasów przeszłych: mowy 

zależnej, uzgadnianie czasów; zgodność participé passé; trybu 

oznajmujący i łączącego; strony biernej i czynnej; wyrażania 

przyczyny, konsekwencji, przyzwolenia, opozycji, warunku i 

hipotezy.  

I semestr: 

PNJF - Sprawności zintegrowane: 60 godz.: 
1.Opowiedzieć o wydarzeniu. Wyrażanie pewności i wątpliwości w 

sytuacji procesowej.  

2. Biografia własna - exposé. Różne aspekty życia prywatnego. 
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3. Miejsce zamieszkania - opis usytuowania i aranżacji lokalu; 

streszczenia tekstów. 

4. Edukacja i różna formy studiowania. Zajęcia pozaszkolne. 

II semestr: 

Sprawności zintegrowane: 60 godz. 
5. Środowisko pracy, umowy, relacje międzyludzkie. 

6. Opinie o  różnych sposobach spędzania wolnego czasu 

(restauracja, wydarzenia artystyczne czy literackie). 

7. Różne rodzaje przekonań - religijne, polityczne, ogólnoludzkie i 

odpowiadające im argumenty lub wartości. Synteza na podstawie 

tekstów. 

8.  Zróżnicowanie regionalne, międzynarodowe wyrażane poprzez 

zwyczaje, prawa i odmienność form językowych. Sprawozdanie. 

9. Globalizacja - szanse i zagrożenia. Argumentacja danego punktu 

widzenia. 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
Dollez, C., Pons S.,  Alter Ego(+) B1. Méthode de français, livre de 

l’élève + cahier d’exercices, Paris, Hachette Livre, 2006. 

Dollez, C., Pons S.,  Alter Ego(+) B2. Méthode de français, livre de 

l’élève + cahier d’exercices, Paris, Hachette Livre, 2007. 

Literatura uzupełniająca 

Bescherelle, La conjugaison pour tous, Hatier 2012. 

Boularès M., Frérot J.-L., Grammaire progressive du français, niv. 

avancé, CLE International 1997. 

Leroy-Mique C., Vocabulaire progressif du français avec 250 

exercices  niv. Avancé, CLE International 1997. 

Żródła internetowe : 

http://www.lepointdufle.net 

http://www.bonjourdefrance.com 

http://www.leplaisirdapprendre.com 

http://phonetique.free.fr 

http://lexiquefle.canalblog.com/ 

http://www.languageguide.org/francais/index.jsp 

http://www.imagiers.net/ 

http://lexiquefle.free.fr 

http://francaisenligne.free.fr 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu praktyczna nauka języka obcego 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny PWSZ  w Tarnowie 

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka 

obcego 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 
Semestr I – 5 ECTS 

Semestr II - 4 ECTS 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów pierwszy 

9 Semestr pierwszy i drugi 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 

180 (90 + 90) 

I semestr: 60 godz. sprawności zintegrowane + 30 godz. gramatyka 

praktyczna 

II semestr: 60 godz. sprawności zintegrowane + 30 godz. gramatyka 

praktyczna 

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr Małgorzata Stypińska 

14 Język wykładowy j. niemiecki i j. polski 

15 Zakres nauk podstawowych obszar nauk humanistycznych 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

nie 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza 

Student : 

- student ma podstawową wiedzę o budowie języka niemieckiego 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranych dziedzinach 

życia.  

K_W09 

Umiejętności: 

Student:  

- posiada umiejętności w zakresie komunikacji językowej zgodne  z 

wymaganiami określonymi dla poziomu A1/A2 ESOKJ (język 

niemiecki),  

K _U07 
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-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

umiejętności profesjonalne, korzystając z różnych źródeł i 

nowoczesnych technologii 

K_U04 

 

- potrafi pracować w zespole, przyjmując różne role z 

uwzględnieniem niemieckiego kontekstu społeczno-kulturowego 

oraz umie przyjmować i wyznaczać zadania - ma elementarne 

umiejętności organizacyjne, 

K_U12. 

 

Kompetencje społeczne: 

Student 

 -ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia językowego, 

K_K01. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

 metody podające: objaśnienie, opis 

 metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, dyskusja 

dydaktyczna, odgrywanie  ról,  gry 

 metody eksponujące: nagrania audio i video 

 metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda tekstu 

przewodniego 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

 ocenianie ciągłe (testy, ocena odpowiedzi  ustnych) 

 przygotowanie do zajęć 

 aktywność na zajęciach 

 wymagana frekwencja 

 egzamin pisemny i ustny 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: 

- zaliczenie z oceną po 1 semestrze 

- zaliczenie, egzamin po 2 semestrze 

Warunki zaliczenia: 

- zaliczenie testów cząstkowych i prac domowych 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Zajęcia obejmują kształcenie sprawności produktywnych i 

receptywnych z elementami fonetyki. 

W ramach zajęć realizowane są treści, które umożliwić mają 

studentom osiągnięcie po dwóch semestrach nauki poziomu A2. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Sprawności zintegrowane 60+60, przedmiot realizowany w 

oparciu o podręcznik: 

Tangram aktuell 1, lekcje 1-4: 

Zagadnienia leksykalne: 

Witanie i przedstawianie się. Liczebniki. Kraj pochodzenia, zawód. 

Adres i numer telefonu. Alfabet i literowanie. Zamawianie w 

restauracji. Wymiana waluty. Interpretacja danych statystycznych. 

W sklepie meblowym. W domu towarowym. Sprzęt gospodarstwa 

domowego. Ogłoszenia. Zakupy w supermarkecie i w delikatesach, 

artykuły żywnościowe. 

 

Zagadnienia gramatyczne: 

Zdanie oznajmujące i pytające. Odmiana czasownika w czasie 
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teraźniejszym. Rodzajnik określony i nieokreślony w mianowniku i 

bierniku. Przymiotnik. Czasowniki z dopełnieniem w bierniku. 

Liczba mnoga. Zaimek osobowy w celowniku. Rodzajnik określony 

w celowniku. Tryb rozkazujący. 

Tangram aktuell 1, lekcje 5-8: 

Zagadnienia leksykalne: 

Wady i zalety zawodów. Czas wolny. Umawianie się na spotkanie. 

Rodzina i gospodarstwo domowe. Prace domowe. Przebieg dnia. 

Pytanie o drogę. Opowiadanie o przeszłości. Ulubione miejsca. 

Sytuacje z dnia codziennego. Udzielanie informacji. 

 

Zagadnienia gramatyczne: 

Czasowniki modalne. Liczebniki porządkowe. Odmiana zaimka 

dzierżawczego. Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone. 

Przyimki z celownikiem i biernikiem. Czas przeszły Perfekt 

czasowników regularnych i nieregularnych. Odmiana zaimka 

osobowego. 

 

Tangram aktuell 2, lekcje 1-4: 

 

Zagadnienia leksykalne: 

Jak mieszkamy. Dzieciństwo i młodość. Urlop i podróżowanie. 

Informacje realioznawcze o Niemczech. Zdrowie i dolegliwości. 

Wizyta u lekarza. Nawyki żywieniowe, dania i napoje. Udzielanie 

rad. Kolory i ubranie. Zakupy w sklepie odzieżowym. Stereotypy. 

 

Zagadnienia gramatyczne: 

Zdanie podrzędnie złożone z weil i obwohl.  Imperfekt haben, sein, 

werden i czasowników modalnych. Czas przeszły Perfekt 

czasowników regularnych i nieregularnych. Stopień wyższy i 

najwyższy przymiotnika. Zdanie podrzędnie złożone z wenn i dass. 

Odmiana przymiotnika. 

 

Gramatyka praktyczna 30+30: 

Utrwalenie i rozwinięcie zagadnień gramatycznych zawartych w 

podręczniku. 

 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Dallapiazza, Rosa-Maria, Till Schöncher, Eduard von Jan, Tangram 

aktuell 1 Lekcje 1 – 4, podręcznik + ćwiczenia, Max Huber Verlag, 

Ismaning 2005 

Dallapiazza, Rosa-Maria, Till Schöncher, Eduard von Jan, Tangram 

aktuell 1 Lekcje 5 – 8, podręcznik + ćwiczenia, Max Huber Verlag, 

Ismaning 2005 

Dallapiazza, Rosa-Maria, Till Schöncher, Eduard von Jan, Tangram 

aktuell 2 Lekcje 1 – 4, podręcznik + ćwiczenia, Max Huber Verlag, 

Ismaning 2005 

Clamer, Friedrich/Heilmann, Erhard G., Übungsgrammatik für die 

Grundstufe, Verlag Liebaug-Dartmann, Meckenheim 2007 

Gocół, Wanda, Powtarzaj z nami gramatykę języka niemieckiego,  

Przedsiębiorstwo Wydawnicze Harald G, Warszawa 2001 

Motta, Giorgio, Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami, 

Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2008 

 

Literatura uzupełniająca: 

Tangram aktuell 1. Übungsheft (L.1-8) 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów  
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ECTS 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu praktyczna nauka języka obcego 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  PWSZ w  Tarnowie 

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem 

obcym 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 
Semestr III - 4 ECTS 

Semestr IV - 4 ECTS 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów drugi 

9 Semestr trzeci i czwarty 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 

120 (60 + 60) 

I semestr: 45 godz. sprawności zintegrowane + 15 godz. 

gramatyka praktyczna 

II semestr: 45 godz. sprawności zintegrowane + 15 godz. 

gramatyka praktyczna 

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr Małgorzata Stypińska 

14 Język wykładowy j. niemiecki i j. polski 

15 Zakres nauk podstawowych obszar nauk humanistycznych 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

nie 

17 Wymagania wstępne 

znajomość języka niemieckiego określona standardami 

określonymi na poziomie A2Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza: 

Student  

-posiada  wiedzę  językową o budowie i funkcjonowaniu 

języka niemieckiego (odpowiednią dla osiągniętego poziomu 

znajomości języka), zorientowaną na zastosowania 

praktyczne w nauczaniu języka w edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej, 

K_W09. 

 

Umiejętności: 
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Student:  

- posiada umiejętności w zakresie komunikacji językowej 

zgodne  z wymaganiami określonymi dla poziomu A2/B1+ 

ESOKJ (język niemiecki),  

K _U07 

 

-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i 

nowoczesnych technologii 

K_U04 

 

- potrafi pracować w zespole, przyjmując różne role z 

uwzględnieniem niemieckiego kontekstu społeczno-

kulturowego oraz umie przyjmować i wyznaczać zadania - ma 

elementarne umiejętności organizacyjne, 

K_U12. 

 

Kompetencje społeczne: 

Student 

 -ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia 

językowego, 

K_K01. 

 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

 metody podające: objaśnienie, opis 

 metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, 

dyskusja dydaktyczna,  gry  językowe 

 metody eksponujące: nagrania audio i video 

 metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda 

tekstu przewodniego 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

 ocenianie ciągłe (testy, ocenianie  odpowiedzi ustnych) 

 przygotowanie do zajęć 

 aktywność na zajęciach 

 wymagana frekwencja 

 egzamin pisemny i ustny 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: 

- zaliczenie z oceną po 1 semestrze 

- zaliczenie, egzamin po 2 semestrze 

Warunki zaliczenia: 

- zaliczenie testów cząstkowych i prac domowych 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Zajęcia obejmują kształcenie sprawności zarówno 

produktywnych, jak i receptywnych. 

W ramach zajęć realizowane są treści, które umożliwić mają 

studentom osiągnięcie po dwóch semestrach nauki poziomu 

B1. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Zajęcia obejmują kształcenie sprawności produktywnych i 

receptywnych z elementami fonetyki. 

W ramach zajęć realizowane są treści, które umożliwić mają 

studentom osiągnięcie po dwóch semestrach nauki poziomu 
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B1. 

 

Sprawności zintegrowane 45+45, przedmiot realizowany w 

oparciu o podręcznik: 

Tangram aktuell 2, lekcje 5-8: 

Zagadnienia leksykalne: 

Poszukiwanie i urządzanie mieszkania. Etapy życia – 

życiorys. Wspomnienia. Podróże i hotele. Pogoda.  

Zagadnienia gramatyczne: 

Opisowa forma trybu przypuszczającego würde + 

bezokolicznik. Bezokolicznik z zu. Präteritum i 

Plusquamperfekt. Zdania czasowe. Tryb przypuszczający 

czasowników modalnych. Zdania pytające niebezpośrednie i 

bezpośrednie. 

Tangram aktuell 3, lekcje 1-4: 

Zagadnienia leksykalne: 

Relacje międzyludzkie. Związki partnerskie i przyjaźnie. 

Niesamowite historie. Alternatywne i tradycyjne metody 

leczenia. Życzenia i marzenia. Ojczyzna i emigracja. Praca 

zawodowa. 

Zagadnienia gramatyczne: 

Czasowniki zwrotne. Zdania przydawkowe. Zdania celowe. 

Czas przyszły Futur I. Strona bierna. Tryb przypuszczający. 

Zdania warunkowe. Dopełniacz rzeczownika. 

 

Gramatyka praktyczna 15h+15h: 

Utrwalenie i rozwinięcie zagadnień gramatycznych zawartych 

w podręczniku. 

 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Dallapiazza, Rosa-Maria, Till Schöncher, Eduard von Jan, 

Tangram aktuell 2  Lekcje 5-8, podręcznik + ćwiczenia, Max 

Huber Verlag, Ismaning 2005 

Dallapiazza, Rosa-Maria, Till Schöncher, Eduard von Jan, 

Tangram aktuell 3  Lekcje 1-4, podręcznik + ćwiczenia, Max 

Huber Verlag, Ismaning 2005 

Clamer, Friedrich/Heilmann, Erhard G., Übungsgrammatik 

für die Grundstufe, Verlag Liebaug-Dartmann, Meckenheim 

2007 

Swerlowa, Olga, Grammatik & Konversation 1: 

Arbeitsblätter für den Deutschunterricht, Langenscheidt, 

Berlin [et al.] 2002 

 

 

Literatura uzupełniająca: 

Buscha, Anne/Szita, Szilvia, B-Grammatik. 

Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache, Sprachniveau 

B1/B2, Schubert Verlag, Leipzig 2011 

Tangram aktuell 2. Übungsheft (L.1-8)  

Motta, Giorgio, Gramatyka języka niemieckiego z 

ćwiczeniami, Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2008 

 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 
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nauczyciela akademickiego 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu praktyczna nauka języka obcego  

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny PWSZ w  Tarnowie 

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem obcym 

 

3 
Nazwa modułu kształcenia / 

przedmiotu 

 Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego 

4 Kod modułu kształcenia /przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 
Semestr V – 4 ECTS 

Semestr VI – 8 ECTS 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów trzeci 

9 Semestr piąty i szósty 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 

120 (60 + 60) 

I semestr: 45 godz. sprawności zintegrowane + 15 godz. 

gramatyka praktyczna 

II semestr: 45 godz. sprawności zintegrowane + 15 godz. 

gramatyka praktyczna 

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr Małgorzata Stypińska 

14 Język wykładowy j. niemiecki i j. polski 

15 Zakres nauk podstawowych obszar nauk humanistycznych 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

nie 

17 Wymagania wstępne 

znajomość języka niemieckiego określona standardami 

określonymi na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu 

Kształcenia Językowego 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza: 

Student  

-posiada  wiedzę  językową o budowie i funkcjonowaniu języka 

niemieckiego (odpowiednią dla osiągniętego poziomu 

znajomości języka), zorientowaną na zastosowania praktyczne 

w nauczaniu języka w edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej, 

K_W09. 
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Umiejętności 

Student : 

- ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji językowej 

w języku niemieckim (poziom B2 ESOKJ). 

 K_U07 

-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

umiejętności profesjonalne, korzystając z różnych źródeł i 

nowoczesnych technologii 

K_U04 

- potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i 

dobrych praktyk do realizacji zadań w zakresie nauczania 

języków obcych 

 K_U09 

Kompetencje  społeczne 

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i 

rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych 

kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki 

własnego rozwoju i kształcenia w obszarze doskonalenia 

językowego  

K_K01 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

 metody podające: objaśnienie, opis 

metody problemowe aktywizujące: metoda sytuacyjna, 

dyskusja, odgrywanie ról, gry; 

 metody eksponujące: nagrania audio i video 

 metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe, metoda tekstu 

przewodniego 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

 ocenianie ciągłe (testy, ocenianie  wypowiedzi  ustnych) 

 przygotowanie do zajęć 

 aktywność na zajęciach 

 wymagana frekwencja 

 egzamin pisemny i ustny 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: 

- zaliczenie z oceną po 1 semestrze 

- zaliczenie, egzamin po 2 semestrze 

Warunki zaliczenia: 

- zaliczenie testów cząstkowych i prac domowych 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Zajęcia obejmują kształcenie sprawności zarówno 

produktywnych, jak i receptywnych. 

W ramach zajęć realizowane są treści, które umożliwić mają 

studentom osiągnięcie po dwóch semestrach nauki poziomu B2. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Zajęcia obejmują kształcenie sprawności produktywnych i 

receptywnych z elementami fonetyki. 

W ramach zajęć realizowane są treści, które umożliwić mają 

studentom osiągnięcie po dwóch semestrach nauki poziomu B2. 

 

Sprawności zintegrowane 45+45, przedmiot realizowany w 
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oparciu o podręcznik: 

 

Tangram aktuell 3, lekcje 5-8: 

 

Zagadnienia leksykalne: 

Relacje i partnerstwo. Problemy w zawodzie. Sens życia i 

zaangażowanie społeczne. Ochrona środowiska. Media.  

 

Zagadnienia gramatyczne: 

Przysłówki zaimkowe. Odmiana przymiotnika w dopełniaczu. 

Deklinacja słaba rzeczownika. Konstrukcje bezokolicznikami z 

anstatt ... zu. Strona bierna. Zdania czasowe – ciąg dalszy. 

 

 

Mittelpunkt. Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene. 

B2 

Zagadnienia leksykalne: 

Podróże. Mobilność zawodowa. Ideał urody. Poradnictwo 

zdrowotne. Relacje sąsiedzkie. Świat rzeczy i ich wartość w 

życiu człowieka. Kłótnie i kompromisy. Rola pracy w życiu 

człowieka. Przyroda. Wiedza i umiejętności. Uczucie i emocje. 

Współpraca międzynarodowa. Szok kulturowy. Osiągnięcia. 

Komunikacja werbalna i niewerbalna. 

 

Zagadnienia gramatyczne: 

Zdania poboczne. Zaimek względny. Zdania porównawcze 

nierzeczywiste. Strona bierna. Mowa zależna i niezależna. 

Subiektywne użycie czasowników modalnych. Formy 

konkurencyjne strony biernej. Rekcja czasownika, rzeczownika 

i przymiotnika. Przydawka rozwinięta. 

 

 

Gramatyka praktyczna 15+15: 

Utrwalenie i rozwinięcie zagadnień gramatycznych zawartych w 

podręczniku. 

 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Dallapiazza, Rosa-Maria, Till Schöncher, Eduard von Jan, 

Tangram aktuell 3  Lekcje 5-8, podręcznik + ćwiczenia, Max 

Huber Verlag, Ismaning 2005 

Daniels, Albert, Estermann Chrystian, Mittelpunkt – Deutsch als 

Fremdsprache für Fortgeschrittene, Klett, 2008 

Clamer, Friedrich/Heilmann, Erhard G., Übungsgrammatik für 

die Grundstufe, Verlag Liebaug-Dartmann, Meckenheim 2007 

Swerlowa, Olga, Grammatik & Konversation 2: Arbeitsblätter 

für den Deutschunterricht, Langenscheidt, Berlin [et al.] 2005 

 

Literatura uzupełniająca: 

Mittelpunkt B2: Intensivtrainer Lese- und Hörverstehen: 

Strategien und vertiefende Übungen/Ilse Sander [et al.] ; red. 

Angela Fitz 

Mittelpunkt B2: Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene: 

Arbeitsbuch/Albert Daniels [et al.]. Barcelona [et al.]: Ernst 

Klett Sprachen, cop. 2007 

Buscha, Anne/Szita, Szilvia, B-Grammatik. Übungsgrammatik 

Deutsch als Fremdsprache, Sprachniveau B1/B2, Schubert 

Verlag, Leipzig 2011 

Motta, Giorgio, Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami, 

Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2008 

 

25 Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

 



    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

 

 131 

obszarów kształcenia 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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metodyka nauczania języka obcego (angielskiego, francuskiego, niemieckiego) 

Sylabus przedmiotu metodyka nauczania języka obcego 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu 
 

Metodyka nauczania języka angielskiego 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 6 (1/1/2/2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Drugi i trzeci 

9 Semestr III, IV, V 

10 Typ zajęć Wykłady i ćwiczenia 

11 Liczba godzin 90 (15/75) 

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Renata Kozioł 

14 Język wykładowy angielski / polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość języka angielskiego na poziomie min. 

B1ESOKJ 

18 
Efekty kształcenia 

 

Wiedza 

Student : 

- zna podstawową terminologię z zakresu dydaktyki, 

zorientowaną na zastosowanie w szkole podstawowej (I 

etap edukacyjny) i w przedszkolu  

- posiada wiedzę na temat metod nauczania języka obcego i 

dobrych praktyk, zorientowaną na zastosowanie w szkole 

podstawowej (I etap edukacyjny) i w przedszkolu  

- posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia 

badań (szczególnie badania w działaniu) w praktyce 

nauczycielskiej  

- ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie 

pracy w szkole  

- zna i rozumie podstawowe zasady etyczne z zakresu 

własności intelektualnej i prawa autorskiego mające 
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zastosowanie y nauczyciela w szkole podstawowej i w 

przedszkolu  

K_W02, K_W09 

Umiejętności 

- potrafi wyszukiwać, dobierać i wykorzystywać dostępne 

materiały, informacje, środki i metody pracy dydaktycznej 

potrzebne do realizacji zadań dydaktycznych na lekcji 

języka obcego w szkole podstawowej (I etap edukacyjny) i 

w przedszkolu; w źródłach w języku polskim i angielskim 

oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii  

- samodzielnie planuje i realizuje konspekt zajęć dla 

odbiorców w szkole podstawowej (I etap edukacyjny) i w 

przedszkolu  

- potrafi dobierać strategie realizowania działań 

praktycznych na lekcji języka angielskiego w szkole 

podstawowej (I etap edukacyjny) i w przedszkolu 

- posiada podstawowe umiejętności diagnozowania, 

analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych w 

zakresie jednostki lekcyjnej  

- potrafi analizować własne działania dydaktyczne i 

wychowawcze i wskazywać obszary wymagające 

modyfikacji  

- potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i 

dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych na 

lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej (I etap 

edukacyjny) i w przedszkolu  

K_U04, K_U08, K_U09 

Kompetencje  społeczne 

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju 

osobistego  

-  potrafi pracować w zespole pełniąc różne role  

- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy 

projektując i wykonując działania dydaktyczne  

- wykazuje się kreatywnością i podejmuje działania 

innowacyjne w ramach poleconych zadań  

K_K01 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Obserwacje zajęć języka angielskiego/obcego w klasach 1-

3 szkoły podstawowej i w przedszkolu, ich analiza. 

Ćwiczenia : 
metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład 

informacyjny, pogadanka, anegdota 

metody aktywizujące – gry symulacyjne, decyzyjne, 

rozwiązywanie problemów, dyskusja 

metody eksponujące – prezentacje power-point,  pokaz 

połączony z przeżyciem 

metody praktyczne – projekty, ćwiczenia produkcyjne, 

symulacja ćwiczeń i lekcji języka angielskiego 

Indywidualna praca domowa - przygotowywanie 

symulacji i prezentacji podręcznika oraz wybranej pracy 

dodatkowej (np.  projekt, portfolio dydaktyczne, plan 

rozwoju zawodowego) 
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20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Indywidualny raport z obserwacji zajęć. Sprawdzenie 

słownictwa w ramach testu. Przedstawienie podczas 

ćwiczeń propozycji zadań i symulacji zajęć wg. podanych 

zasad i opartych na kreatywności studenta. Udział w 

dyskusjach, krytyczne przedstawianie podręczników do 

nauki języka angielskiego i zawartych w nich ćwiczeń. 

Przygotowanie do zajęć poprzez wyszukanie odpowiednich 

treści dodatkowych lub/i realizację projektów oraz ich 

prezentacja.  

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia:  
wykład – zaliczenie;  

ćwiczenia - zaliczenie z oceną.  

V semestr: egzamin. 

Warunki zaliczenia:  

Regularna obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

Pozytywna ocena z proponowanych 

testów/prac/prezentacji. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Przedmiot przygotowuje studenta w zakresie metodyki 

nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej 

(klasy 1-3) i w przedszkolu. Student ma świadomość 

specyfiki nauczanego przedmiotu na etapie  

wczesnoszkolnym; zna rolę, obowiązki i kwalifikacje 

nauczyciela języka angielskiego. Potrafi planować, 

przeprowadzić i ocenić lekcje języka angielskiego w 

klasach 1-3 i w przedszkolu. Stosuje poznane metody  i  

techniki  nauczania  przedmiotu, poddaje  je  krytycznemu 

osądowi uwzględniając specyficzne wymagania wyżej 

określonej grupy wiekowej.  Wdraża własne pomysły i 

wyniki poszukiwań do wykonywania prac o charakterze 

projektowym, administracyjnym czy wynikających z 

konieczności kształcenia przez całe życie.   

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Obserwacja zajęć : 
Nauczyciel : Trudności w uczeniu się języka obcego. Rola 

nauczyciela języka obcego na I etapie edukacyjnym i w 

przedszkolu. 

Uczeń i grupa : kognitywny i afektywny rozwój dziecka ze 

szczególnym uwzględnieniem uczniów klas 1-3 i 

przedszkolaków. Style poznawcze i strategie uczenia się.  

Pomoce dydaktyczne w nauczaniu dzieci i formy pracy : 

rola wieku w przyswajaniu języka obcego. Zalety uczenia 

małych dzieci. Trudności związane z typowymi cechami 

danego wieku np. krótki okres koncentracji, brak 

umiejętności abstrakcyjnego myślenia. Techniki teatralne, 

gry i zabawy. 

Język nauczany i rodzimy. Problem używania języka 

ojczystego. Błędy językowe. Przyczyny ich pojawiania się 

oraz strategie postępowania. 

Przygotowanie do prowadzenia zajęć : 
Słownictwo służące do opisywania rzeczywistości 

klasowej, polecenia. Ćwiczenia w korzystaniu z pomocy 

dydaktycznych opartych na nowoczesnych technologiach 

(tablica interaktywna, rzutnik cyfrowy). 

Nauczanie poszczególnych podsystemów oraz sprawności 

językowych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie). 

Nauczanie słownictwa i gramatyki. Nauczanie wymowy. 

Wyznaczanie celów zoperacjonalizowanych. 

Zasady planowania pracy lekcyjnej. Ćwiczenia w pisaniu 

scenariuszy lekcji. Organizacja pracy w klasie. Kryteria 

oceny lekcji. Cechy charakterystyczne dobrej i złej lekcji 

języka obcego. 



    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

 

 135 

Wzbogacanie warsztatu zawodowego : 
Analiza podręczników do języka angielskiego w klasach 1-

3 i w przedszkolu. Kryteria doboru właściwego podręcznika 

oraz materiałów uzupełniających w nauczaniu dzieci. 

Ocena osiągnięć ucznia. 

Podstawa programowa na I etapie edukacyjnym. Zasady 

tworzenia programów nauczania. Awans zawodowy 

nauczyciela. 

Praca metodą projektu. Europejskie Portfolio Językowe i 

możliwość utworzenia własnego portfolio dydaktycznego. 

Wpływ Europejskiego systemu opisu kształcenia 

językowego na pracę nauczyciela. 

Dyskusje na wybrane przez uczestników tematy,  np. 

elementy kulturoznawstwa w pracy z dziećmi, problemy z 

dyscypliną, rola motywacji w nauce języka obcego,  itp. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
Rada Europy, Europejski system opisu kształcenia 

językowego : uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa, 

CODN, 2003. 

Brewster, E., D. Girard. 1997. The Primary English 

Teacher’s Guide.  Penguin, 

 Cameron, L. 2001.  Teaching Languages to Young 

Learners. Cambridge: CUP 

Gajewska, E., Techniki nauczania języka obcego, Tarnów, 

PWSZ w Tarnowie, 2011. 

Halliwell, S. 1992.  Teaching English in the Primary 

Classroom. London: Longman Group UK Limited 

Iluk, J., Jak uczyć małe  dzieci języków obcych, Katowice, 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2006.    

Komorowska, H., Metodyka nauczania języków obcych, 

Warszawa, WSiP, 1999 

Komorowska, H., Sprawdzanie umiejętności w nauce 

języka obcego, Warszawa, Fraszka Edukacyjna, 2002. 

Komorowska, H., Obidniak D., Stopień po stopniu : rozwój 

zawodowy nauczyciela języków obcych, Warszawa, Wyd. 

Naukowe PWN, 2002.   

Krzysztofik A., Program nauczania w klasach I-III 

zreformowanej szkoły podstawowej, Kraków, 

Wydawnictwo Edukacyjne, 1999  

Pamuła, M., Metodyka nauczania języków obcych w 

kształceniu zintegrowanym, Warszawa, Fraszka 

Edukacyjna, 2006. 

Pamuła, M., Bajorek, A., Bartosz-Przybyło, I., Sikora-

Banasik, D., Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 

do 10 lat – Europek na zajęciach języków – Poradnik dla 

nauczycieli i rodziców, Warszawa, CODN, 2006. 

Języki Obce w Szkole, numer specjalny 6(222), Nauczanie 

wczesnoszkolne, Warszawa, CODN, grudzień 2000. 

Języki Obce w Szkole, artykuły internetowe i aktualne 

wytyczne prawne. 

Literatura uzupełniająca 
Lewis, G., G. Bedson. 2001.  Games for Children. Oxford: 

OUP 

Phillips, D., S. Burwood, H. Dunford. 2001.  Projects with 

Young Learners. Oxford: OUP  

Phillips, S. 2001.  Drama with Children. Oxford:  OUP 

Phillips, S. 1997.  Young Learners. Oxford: OUP 

Reilly, J., V. Reilly. 2003.  Writing with Children. Oxford: 

OUP 

Reilly, V., S. Ward. 1997.  Very Young Learners. Oxford: 

OUP 

Scott, W., L. Ytreberg. 1990. Teaching English to Young 
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Children. London: Longman 

Ur, Penny. 1996. A Course in Language Teaching. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Wright, A. 2001.  Creating Stories with Children. Oxford:  

OUP 

Wright, A. 2001.  Storytelling with Children. Oxford:  OUP 

25 

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 

przedmiotu do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu metodyka nauczania języka obcego 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka 

obcego 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

Metodyka nauczania języka francuskiego 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 6 (1/1/2/2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Drugi i trzeci 

9 Semestr III, IV, V 

10 Typ zajęć Wykłady i ćwiczenia 

11 Liczba godzin 90 (15/75) 

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr Magdalena Szczepanik-Ninin 

14 Język wykładowy polski / francuski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Znajomość języka francuskiego na poziomie min. B1ESOKJ 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza 

Student : 

- ma elementarną wiedzę z zakresu dydaktyki języków obcych, ze 

szczególnym uwzględnieniem metodyki nauczania języka w 

edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej K_W02 

- posiada wiedzę językową, w zakresie języka francuskiego, 

odnoszącą  się do metodyki nauczania języka w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej  

K_W09 

Umiejętności 

- potrafi samodzielnie  zdobywać  wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku 

rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)  

K_U04 

- posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, 
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wątpliwości i sugestii  

K_U08 

- potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych 

praktyk do realizacji zadań w zakresie nauczania języków obcych  

K_U09 

Kompetencje społeczne: 

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego 

K_KO1 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Wykład:  interaktywny, dyskusja, metody podające i problemowe. 

Ćwiczenia praktyczne : 
Obserwacje zajęć języka francuskiego/obcego w klasach 1-3 szkoły 

podstawowej i w przedszkolu, ich analiza. 

metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład 

informacyjny, pogadanka, anegdota 

metody aktywizujące –gry symulacyjne, decyzyjne, rozwiązywanie 

problemów, dyskusja 

metody eksponujące – prezentacje power-point, pokaz połączony z 

przeżyciem 

metody praktyczne – projekty, ćwiczenia produkcyjne, symulacja 

ćwiczeń i lekcji języka francuskiego 

E-learning : elementy kursu dostępne na platformie moodle – 

zapoznawanie się z zamieszczonymi materiałami w zależności od 

potrzeb oraz udział w forach. 

Indywidualna praca domowa - przygotowywanie symulacji i 

prezentacji podręcznika oraz wybranej pracy dodatkowej (mi. 

projekt, portfolio dydaktyczne, plan rozwoju zawodowego) 

 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Wykład: 

Przedstawienie podczas zajęć własnych refleksji popartych 

argumentami, przygotowanie do zajęć poprzez wyszukanie 

odpowiednich treści dodatkowych (artykuły, prezentacje). 

Sprawdzenie posiadanej wiedzy w ramach testów.  

Ćwiczenia praktyczne: 

Indywidualny raport z obserwacji zajęć. Sprawdzenie słownictwa w 

ramach testu. Przedstawienie podczas ćwiczeń propozycji zadań i 

symulacji zajęć wg. podanych zasad i opartych na kreatywności 

studenta. Udział w dyskusjach, krytyczne przedstawianie 

podręczników do nauki języka francuskiego i zawartych w nich 

ćwiczeń. Przygotowanie do zajęć poprzez wyszukanie odpowiednich 

treści dodatkowych lub/i realizację projektów oraz ich prezentacja. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia:  
wykład – zaliczenie;  

ćwiczenia - zaliczenie z oceną.  

V semestr: egzamin. 

Egzamin po V semestrze obejmujący pytania teoretyczne oraz 

praktyczne. 

Warunki zaliczenia:  

Regularna obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Pozytywna 

ocena z proponowanych testów/prac/prezentacji 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Wykład:  

Różne koncepcje metodyczne i specyfika nauczania języka i kultury. 

Rola, obowiązki i kwalifikacje nauczyciela języka francuskiego a 

także  uwarunkowania procesu uczenia się i nauczania języków 
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obcych na etapie wczesnoszkolnym. Specyficzne wymagania 

uczniów w klasach 1-3 i przedszkolaków. Krytyczna ocena metod i 

technik nauczania w zależności od celów i sytuacji. Interakcje i 

zasady etyki w klasie. Ocena. 

Ćwiczenia praktyczne: 

Przedmiot przygotowuje studenta w zakresie metodyki nauczania 

języka francuskiego w szkole podstawowej (klasy 1-3) i w 

przedszkolu. Student ma świadomość specyfiki nauczanego 

przedmiotu na etapie  wczesnoszkolnym; zna rolę, obowiązki i 

kwalifikacje nauczyciela języka francuskiego. Potrafi planować, 

przeprowadzić i ocenić lekcje języka francuskiego w klasach 1-3 i w 

przedszkolu. Stosuje poznane metody  i  techniki  nauczania  

przedmiotu, poddaje  je  krytycznemu osądowi uwzględniając 

specyficzne wymagania wyżej określonej grupy wiekowej.  Wdraża 

własne pomysły i wyniki poszukiwań do wykonywania prac o 

charakterze projektowym, administracyjnym czy wynikających z 

konieczności kształcenia przez całe życie.   

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykład :  

Dydaktyka języków obcych jako dziedzina nauki. Nauki pokrewne. 

Specyfika  uczenia  się  języka  ojczystego  i obcego. Wpływ 

czynników  indywidualnych i środowiskowych. 

Metody nauczania języków obcych. Metody  tradycyjne  i  

alternatywne – przegląd. 

Nauczanie języków obcych różnych grup  wiekowych. Strategie i 

techniki uczenia się i nauczania języków obcych dzieci. 

Różnice  rozwojowe dzieci  w klasach 1-2-3 i w przedszkolu 

dostosowanie  metod i technik nauczania. Rola pisma  w nauczaniu  

wczesnoszkolnym. 

Rola prawidłowej wymowy i miejsce  gramatyki w  nauczaniu  

wczesnoszkolnym  i przedszkolnym. 

Rozwijanie sprawności  receptywnych: sprawność rozumienia ze 

słuchu, sprawność  czytania. 

Nauczanie sprawności mówienia. Rutyny i rytuały w komunikacji 

językowej. 

Nauczanie słownictwa. Techniki  wprowadzania  słownictwa. 

Zakresy  tematyczne.  

Realizacja  podejścia  interkulturowego w nauczaniu  

wczesnoszkolnym języka francuskiego. 

Kontrola i ocena wyników w nauczaniu  wczesnoszkolnym języków 

obcych. Podejście do błędu językowego. Sporządzanie oceny 

opisowej osiągnięć ucznia. 

Ćwiczenia praktyczne: 

Obserwacja zajęć : 
Nauczyciel : Trudności w uczeniu się języka obcego. Rola 

nauczyciela języka obcego na I etapie edukacyjnym i w przedszkolu. 

Uczeń i grupa : kognitywny i afektywny rozwój dziecka ze 

szczególnym uwzględnieniem uczniów klas 1-3 i przedszkolaków. 

Style poznawcze i strategie uczenia się.  

Pomoce dydaktyczne w nauczaniu dzieci i formy pracy : rola wieku 

w przyswajaniu języka obcego. Zalety uczenia małych dzieci. 

Trudności związane z typowymi cechami danego wieku np. krótki 

okres koncentracji, brak umiejętności abstrakcyjnego myślenia. 

Techniki teatralne, gry i zabawy. 

Język nauczany i rodzimy. Problem używania języka ojczystego. 

Błędy językowe. Przyczyny ich pojawiania się oraz strategie 

postępowania. 

Przygotowanie do prowadzenia zajęć : 
Słownictwo służące do opisywania rzeczywistości klasowej, 

polecenia. Ćwiczenia w korzystaniu z pomocy dydaktycznych 

opartych na nowoczesnych technologiach (Tablica interaktywna, 
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rzutnik cyfrowy). 

Nauczanie poszczególnych podsystemów oraz sprawności 

językowych (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie). Nauczanie 

słownictwa i gramatyki. Nauczanie wymowy. Wyznaczanie celów 

zoperacjonalizowanych. 

Zasady planowania pracy lekcyjnej. Ćwiczenia w pisaniu 

scenariuszy lekcji. Organizacja pracy w klasie. Kryteria oceny lekcji. 

Cechy charakterystyczne dobrej i złej lekcji języka obcego. 

Wzbogacanie warsztatu zawodowego : 
Analiza podręczników do języka francuskiego w klasach 1-3 i w 

przedszkolu. Kryteria doboru właściwego podręcznika oraz 

materiałów uzupełniających w nauczaniu dzieci. Ocena osiągnięć 

ucznia. 

Podstawa programowa na I etapie edukacyjnym. Zasady tworzenia 

programów nauczania. Awans zawodowy nauczyciela. 

Praca metodą projektu. Europejskie Portfolio Językowe i możliwość 

utworzenia własnego portfolio dydaktycznego. Wpływ 

Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego na pracę 

nauczyciela. 

Dyskusje na wybrane przez uczestników tematy, np. elementy 

kulturoznawstwa w pracy z dziećmi, problemy z dyscypliną, rola 

motywacji w nauce języka obcego, ... 

 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Conseil de l’Europe, Les langues vivantes : apprendre, enseigner, 

évaluer. Un Cadre européen commun de référence, Strasbourg, 1998. 

Rada Europy, Europejski system opisu kształcenia językowego : 

uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa, CODN, 2003. 

Debyser, F.,Tagliante Ch., Mon premier portfolio – Portfolio destiné 

aux apprenants du niveau primaire, Paris, Didier, 2001. 

Gajewska, E., Techniki nauczania języka obcego, Tarnów, PWSZ w 

Tarnowie, 2011. 

Iluk, J., Jak uczyć małe  dzieci języków obcych, Katowice, 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2006.  

Komorowska, H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa, 

Fraszka Edukacyjna, 2002.   

Komorowska, H.(red.), Nauka języka obcego w perspektywie ucznia, 

Warszawa, Oficyna Wydawnicza Łośgraf - Wiesław Łoś, 2011. 

Komorowska, H., Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego, 

Warszawa, Fraszka Edukacyjna, 2002.   

Komorowska, H., Obidniak D., Stopień po stopniu : rozwój 

zawodowy nauczyciela języków obcych, Warszawa, Wyd. Naukowe 

PWN, 2002.   

Krzysztofik A., Program nauczania w klasach I-III zreformowanej 

szkoły podstawowej, Kraków, Wydawnictwo Edukacyjne, 1999  

Pamuła, M., Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu 

zintegrowanym, Warszawa, Fraszka Edukacyjna, 2006. 

Pamuła, M., Bajorek, A., Bartosz-Przybyło, I., Sikora-Banasik, D., 

Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do 10 lat – Europek 

na zajęciach języków – Poradnik dla nauczycieli i rodziców, 

Warszawa, CODN, 2006. 

Wilczyńska, W., Introduction à la didactique du français langue 

étrangère,  Kraków, Wydawnictwo Flair, 2005. 

Języki Obce w Szkole, numer specjalny 6(222), Nauczanie 

wczesnoszkolne, Warszawa, CODN, grudzień 2000. 

Podręczniki do nauki języka francuskiego (wg. poziomów) :  

Przedszkole :  

Garabedian, M., Lerasle, M., Pétreault, F., Les petits lascars – je 
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découvre (5-7 ans), Paris, Didier, 1998. 

Kaczmarek, M. (oprac. wersji pol.), Uczę się francuskiego 

śpiewająco : śpiewam, bawię się, rozumiem, mówię : [3-6 lat] , 

Poznań, Nowela, 2005. 

Piquet, M. , Denisot, H., Tatou le matou, Paris, Hachette Livre, 

2002. 

Rogers, P., Petit Pont, Paris, Didier, 2006. 

Szkoła podstawowa : 

Denisot, H., Macquart-Martin, C., Super Max, Paris, Hachette, 

2009. 

Samson, C., Alex et Zoé et compagnie, Paris, CLE International, 

2001. 

Döring N., Vermeersch, F., Caramel, Paris, Didier, 2002. 

Literatura uzupełniająca: 

Bandura, E.(pod red. Dybiec J. i Piotrowskiej M.) : Nauczyciel jako  

mediator  kulturowy, Kraków, Tertium, 2007.  

Veltcheff, C., Hilton, S., L’évaluation en FLE, Paris, Hachette FLE, 

2003. 

Wenk, B., Enseigner aux enfants, Paris, CLE International, 1990.  

Czasopisma: Języki Obce w Szkole, artykuły internetowe i aktualne 

wytyczne prawne 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu metodyka nauczania języka obcego 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny PWSZ  w Tarnowie 

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka 

obcego 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

Metodyka  nauczania  języka  niemieckiego 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 6 (1/1/2/2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Drugi i trzeci 

9 Semestr III, IV, V 

10 Typ zajęć Wykłady i ćwiczenia 

11 Liczba godzin 90 (15/75) 

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Maria Lustofin 

14 Język wykładowy Polski/ niemiecki 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Znajomość języka niemieckiego  na poziomie. B1 ESOKJ 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza 

Student : 

- ma elementarną wiedzę z zakresu dydaktyki języków obcych, ze 

szczególnym uwzględnieniem metodyki nauczania języka niemieckiego 

w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej K_W02 

- posiada wiedzę językową, w zakresie języka niemieckiego, odnoszącą 

 się do metodyki nauczania języka niemieckiego w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej  

K_W09 

Umiejętności 

- potrafi samodzielnie  zdobywać  wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku 

rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)  

K_U04 
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- posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości 

i sugestii  

K_U08 

- potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych 

praktyk do realizacji zadań w zakresie nauczania języków obcych  

K_U09 

Kompetencje społeczne: 

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego 

K_KO1 

 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Wykład :  wykład  interaktywny 

Ćwiczenia: 

Obserwacje zajęć języka niemieckiego/obcego w klasach 1-3 szkoły 

podstawowej i w przedszkolu, ich analiza. 

metody podające – objaśnienie lub wyjaśnienie 

metody aktywizujące –gry symulacyjne, decyzyjne, rozwiązywanie 

problemów, dyskusja 

metody eksponujące – prezentacje power-point,  

metody praktyczne – projekty, pisanie  scenariuszy lekcji, symulacja 

ćwiczeń i lekcji języka niemieckiego 

praca indywidualna- przygotowywanie prezentacji podręcznika, , 

przygotowywanie portfolio , plan rozwoju zawodowego) 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Aktywny udział w zajęciach, pozytywne wyniki testów – zaliczenie. 

Egzamin po V semestrze obejmujący pytania teoretyczne oraz 

praktyczne. 

Warunki zaliczenia: Regularna obecność i aktywne uczestnictwo w 

zajęciach. Pozytywna ocena z wykonanych testów/prac/prezentacji 

 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia:  
wykład – zaliczenie;  

ćwiczenia - zaliczenie z oceną.  

V semestr: egzamin. 

Warunkiem uzyskania  zaliczenia jest aktywność na zajęciach, 

pozytywne wyniki bieżącej kontroli, ocena  przedłożonych  scenariuszy 

lekcji, przeprowadzenie pozytywnie  ocenionej lekcji ćwiczeniowej 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Student zna  rolę, obowiązki i kwalifikacje nauczyciela języka  

niemieckiego. Potrafi ocenić , planować i przeprowadzać  lekcje języka  

niemieckiego w przedszkolu oraz  w klasach 1-3. Ma świadomość  

specyfiki nauczanego   przedmiotu, zna  uwarunkowania  procesu 

uczenia się i nauczania .j obcych w przedszkolu i na  etapie 

wczesnoszkolnym. Stosuje poznane metody  i  techniki  nauczania  

przedmiotu , poddaje  je  krytycznemu osądowi. Student docenia rolę  

podejścia  autonomicznego  i interkulturowego i  stosuje  je  w praktyce. 

Dba o prawidłowe  interakcje w klasie, zgodnie  z  zasadami  etyki. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 
Wykład:Dydaktyka języków obcych jako  dziedzina nauki. Nauki 

pokrewne. 
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Specyfika  uczenia  się  języka  ojczystego  i obcego. Wpływ 

czynników  indywidualnych i środowiskowych. 

Metody nauczania języków obcych. Metody  tradycyjne  i  alternatywne 

– przegląd. 

Różnice  rozwojowe dzieci  w klasach 1-2-3 i  dostosowanie  metod i 

technik nauczania . Rola pisma  i  nauczania  wymowy  w nauczaniu  

wczesnoszkolnym. 

Realizacja podejścia  autonomicznego .Strategie i techniki uczenia się i 

nauczania j. obcych dzieci. 

Realizacja  podejścia  interkulturowego w nauczaniu  wczesnoszkolnym 

języka niemieckiego. 

Kontrola i ocena wyników w nauczaniu  wczesnoszkolnym. 
Podejście do błędu językowego.  

Ćwiczenia 

Interakcja uczeń –  nauczyciel. Role pełnione przez nauczyciela na 

lekcji. Style kierowania. Utrzymanie dyscypliny na lekcji. 

 Planowanie lekcji języka obcego. Rozkład materiału. Budowa 

scenariusza  lekcji. 

 Typologia lekcji. Typy i struktura lekcji. Fazy lekcji. Rola zadania 

domowego. 

Fazy przyswajania języków obcych. Wiadomości, umiejętności i 

nawyki językowe.                                        

Cele  nauczania. Wybór podręcznika i materiałów nauczania i pomocy 

naukowych. Samodzielne  zbieranie  materiałów i ich  dydaktyzacja. 

Zróżnicowanie   metod  i technik nauczania  języka obcego  w  klasach  

1-2-3.  i  w przedszkolu. Rola  pacynki  w nauczaniu  wczesnoszkolnym 

języka niemieckiego. 

Ramowe wytyczne w sprawie uczenia się i nauczania języków obcych. 

Europejskie portfolio językowe. 

Metody  ludyczne -  gry i zabawy językowe. 

Nauczanie sprawności mówienia. Lekcja języka niemieckiego z 

zastosowaniem bajki, piosenki, wierszyka,  rymowanki, komiksu. 

Nauczanie pisowni. 

Nauczanie sprawności receptywnych- słuchania  czytania. 

Nauczanie słownictwa. Utrwalanie  materiału. 

Nauczanie wymowy.  Rola  gramatyki  w nauczaniu  wczesnoszkolnym. 

Język nauczyciela języka  niemieckiego używany  na lekcji. 

. 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

Iluk, J. (2002),Jak uczyć małe  dzieci języków  obcych, Katowice. 

Komorowska, H.(1999): Metodyka nauczania języków obcych, 

Warszawa.  

Komorowska, H.(red.)(2007): Metodyka nauczania  języków  obcych w   

(1957-2007), Warszawa. 

Komorowska, H.(red.)( 2009), Skuteczna nauka języka obcego. 

Struktura i przebieg zajęć językowych, Warszawa   

Storch,G.,( 2001):Deutsch als Fremdsprache – Eine Didaktik, 

München. 

Zawadzka, E.( 2004): Nauczyciele języków  obcych  w dobie  przemian. 

Kraków 

Czasopisma:  Języki Obce w Szkole, Frühes  Deutsch 

Literatura uzupełniająca: 

Chauvel,D./Champagne,D. (2005) Język niemiecki w przedszkolu i 

szkole podstawowej,Warszawa 

Bandura, E.(2007) : Nauczyciel jako  mediator  kultury, Kraków. 

Pawlak, M.(red.) (2011): Autonomia w nauce języka obcego, Poznań 

[…]. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 
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26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 

 



    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

 

 146 

kulturoznawstwo krajów wybranego obszaru językowego (angielskiego, francuskiego, niemieckiego) 

Sylabus przedmiotu kulturoznawstwo krajów wybranego obszaru językowego 

 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut  Humanistyczny 

2 Kierunek studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/przedmiotu Kulturoznawstwo angielskiego obszaru językowego  

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 6 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Drugi 

9 Semestr III  i IV 

10 Typ zajęć Ćwiczenia 

11 Liczba godzin 60 

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Bożena Węgiel 

14 Język wykładowy Angielski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Brak 

18 Efekty kształcenia Wiedza: 

 ma uporządkowaną wiedzę podstawową 

obejmującą wybrane obszary z zakresu wiedzy o 

krajach anglojęzycznych, zorientowaną na 

zastosowania praktyczne  w wybranej sferze 

działalności kulturalnej, lub edukacyjnej 

 zna podstawową terminologię z zakresu wiedzy o 

krajach anglojęzycznych,zwiazaną z wybraną 

sferą działalności kulturalnej, lub edukacyjnej 

 rozumie wpływ kultury na język 

 rozumie wpkyw czynników kulturotwórczych 

(etnicznych, historycznych, polityczno-

społeczncyh) na ciągle zmieniającą się kulturę 

angielskiego obszaru językowego. 

 K_W09 

 Umiejetności: 

 opanował warsztat językowy potrzebny do 

skutecznego wykonywania typowych zadań w 

wybranej sferze działalności kulturalnej, 

administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej 

 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, 

selekcjonować i użytkować informacje z 

wykorzystaniem różnych zródeł i sposobów 

 posiada umiejętność przygotowania typowych 

prac pisemnych w języku angielskim 

dotyczących zagadnień szczegółowych z 

wykorzystaniem różnych źródeł 

 posiada umiejętność przygotowania wystąpień 

ustnych, w języku polskim i języku obcym, 

dotyczących zagadnień szczegółowych z 

wykorzystaniem podstawowych ujęć 

teoretycznych, a także różnych źródeł 

 umie samodzielnie zdobywać wiedzę związaną z 

wybraną sferą działalności kulturalnej, 

administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej 

 potrafi  ocenić przydatność różnorodnych metod, 
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procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i 

rozwiązywania problemów dotyczących 

wybranej sfery działalności kulturalnej, 

administracyjnej, biznesowej lub edukacyjnej 

 posiada  umiejętność merytorycznego 

argumentowania z wykorzystaniem poglądów 

innych autorów oraz formułowania wniosków 

 potrafi porównywać ze sobą polskie i brytyjskie 

wydarzenia związane z kulturą danego kraju 

 potrafi praktycznie wykorzystać swoją wiedzę w 

radzeniu sobie z problemami wynikłymi z różnic 

kulturowych 

K_U04, K_U07 

 

Kompetencje społeczne: 

 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę uczenia się przez 

całe życie,  

 wykazuje zainteresowanie życiem kulturalnym 

krajów wybranego obszaru językowego, 

korzystajac z różnych mediów 

 charakteryzuje się tolerancją, otwartością na 

odmienność i różnorodność kulturową, jest 

świadomy wyzwań globalnych 

 wykazuje się kreatywnością, umiejęnością 

krytycznego myślenia 

 ma świadomość odpowiedzialności za 

zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy 

 jest przygotowany do wymiany 

międzykulturowej 

K_K01  

19 Stosowane metody dydaktyczne wykład, analiza tekstów źródłowych, dyskusja, praca 

pisemna, prezentacja 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

1.zaliczenie  z oceną / egzamin pisemny w sesji 

egzaminacyjnej 

2.esej 

3.przygotowanie referatu i zaprezentowanie go na 

zajęciach 

4.aktywność na zajęciach 

21 Forma i warunki zaliczenia 1.obecność i aktywność na zajęciach 

2.pozytywna ocena eseju 

ćwiczenia – zal. z oceną; egzamin 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) Najważniejsze informacje dotyczące historii, geografii, 

kultury, i życia codziennego w krajach angielskiego 

obszaru językowego 

23 Treści kształcenia (pełny opis) Poruszane zagadnienia obejmują tematy takie jak: 

1.historia i geografia Wielkiej Brytanii i USA 

2.struktura polityczna  

3.edukacja , religia, media 

4.społeczeństwo wielokulturowe 

5.najważniejsze postaci i miejsca 

6.porównanie kultur 

24 Literatura podstawowa  i uzupełniająca  

Literatura podstawowa: 

  

1. Oxford Guide to British and American Culture. OUP, 

Oxford 2004. 

2. O’Driscoll, James. Britain. OUP, Oxford. 2001. 

3. Hofstede, Geert. Culture and Organisations: Software 

of the Mind.McGraw-Hill, New York. 2005 

4. Falk, Robert. Spotlight on the U.S.A., Oxford    
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University Press, 2001  

5.. Tiersky, Edward. Customs and Institutions, OUP, 1995 

6 .Dictionary of the United States, WSiP 

 

Literatura uzupełniająca: 

15. Aktualna prasa anglojęzyczna oraz źródła internetowe 

 

25 Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 

przedmiotu do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

 

26 Sposób określania liczby punktów ECTS  

27 Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS- zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu kulturoznawstwo krajów wybranego obszaru językowego 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu 
Kulturoznawstwo krajów francuskiego obszaru 

językowego  

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 
Semestr III-3 ECTS 

Semestr IV- 3ECTS 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Drugi 

9 Semestr III  i IV 

10 Typ zajęć Ćwiczenia 

11 Liczba godzin 
III semestr – 30  

IV semestr – 30  

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Małgorzata Pociecha 

14 Język wykładowy polski / francuski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Znajomość języka francuskiego na poziomie A2 

18 
Efekty kształcenia 

 

Wiedza 
Student : 

Wiedza: 

Student  

-posiada  wiedzę  o kulturze Francji oraz wybranych 

krajów francuskiego obszaru językowego. 

 K_W09. 

 

Umiejętności: 

Student:  

- posiada umiejętności w zakresie komunikacji językowej 

zgodne  z wymaganiami określonymi dla poziomu A2/B1+ 

ESOKJ (język francuski),  

K _U07 

 

-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i 
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nowoczesnych technologii 

K_U04 

 

Kompetencje społeczne: 

Student 

 -ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia 

językowego, 

K_K01. 

 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Metody nauczania: 
- metody podające: objaśnienie, opis, pogadanka; 

- metody problemowe aktywizujące: dyskusja w 

podgrupach, wypowiedzi indywidualne i interakcje; 

- metody eksponujące: materiał audio-wizualny, 

prezentacje; 

- metody praktyczne: praca z podręcznikiem, tekstem, 

materiałem ikonograficznym. 

Konsultacje indywidualne: 1 godz. / tydzień 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

- Ocenianie ciągłe - udział w zajęciach, prezentacje 

indywidualne, w grupach, projekty połączone z 

wyszukiwaniem i wybieraniem informacji, testy 

sprawdzające. 

Egzamin 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: 
III semestr : zaliczenie z oceną 

IV semestr : zaliczenie i egzamin 

Warunki zaliczenia: 
Pozytywne wyniki prac wykonywanych w ramach zajęć 

oraz testów sprawdzających. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami 

dotyczącymi kultury  Francji i wybranych krajów 

francuskiego obszaru językowego: geografia fizyczna, 

podział administracyjny Francji, regiony Francji i ich 

charakterystyka; Frankofonia i jej zasięg, Francja w Unii 

Europejskiej; Francja; życie codzienne, społeczne i 

polityczne. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Geografia Francji i wybranych krajów francuskiego 

obszaru językowego (DROM) – ukształtowanie terenu,  

krajobraz,  klimat. 

Francja w Unii Europejskiej. 

Podział administracyjny Francji :  regiony Francji 

;charakterystyka wybranych regionów Francji. 

Symbole Republiki Francuskiej. Zabytki historyczne 

Paryża i kilku wybranych regionów lub miast francuskich. 

Zycie społeczne: francuska rodzina, francuski system 

polityczny,  edukacji francuskiej, opieki zdrowotnej,  

praca. 

Francja na co dzień:  zakupy,  posiłki, kuchnia francuska, 

specjalności gastronomiczne; dania regionalne, sztuka 

degustacji wina i sera; środki transportu,  

Spędzanie wolnego czasu: święta narodowe i religijne, 

zwyczaje i tradycje; sport,  media, kino, teatr. 

Francuscy artyści: pisarze, malarze, piosenkarze i aktorzy 

(wybór). 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 
Berthet A.,  Daill E, Hugo C., Kizirian V. M.  , B. 

Sampsonis B.,Waendendries M., Alter Ego+ A2. Méthode 

de français, Paris, Hachette Livre, 2012. 

Carlo C, Causa M., Civilisation progressive du français 

/niveau débutant/; CLE International  2010. 

 Dollez C., Pons S., Alter Ego B1. Méthode de français, 
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Paris, Hachette Livre, 2006 

Literatura uzupełniająca 

Grand-Clément O., Civilisation en dialogues : niveau 

intermédiaire, Paris, CLE International, 2008.  

Steele R., Civilisation progressive du français : avec 400 

activités : niveau intermédiaire, Paris, CLE International, 

2004.  

Wybrane programy telewizyjne kanałów TV – TF1, 

France 2, France 3. 

25 

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 

przedmiotu do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu kulturoznawstwo krajów wybranego obszaru językowego 

Nr 

pola 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny PWSZ  w Tarnowie 

2 Kierunek studiów  
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka 

obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Kulturoznawstwo krajów niemieckiego obszaru językowego 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 3 ECTS (sem. III),  3 ECTS  (sem. IV) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów  

9 Semestr Trzeci, czwarty 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 60 

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Maria Lustofin 

14 Język wykładowy Język niemiecki/język polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne  

18 Efekty kształcenia 

Wiedza: 

Student  

-posiada  wiedzę  o kulturze wybranych krajów niemieckiego 

obszaru językowego. 

 K_W09. 

 

Umiejętności: 

Student:  

- posiada umiejętności w zakresie komunikacji językowej zgodne  

z wymaganiami określonymi dla poziomu A2/B1+ ESOKJ (język 

niemiecki),  

K _U07 

 

-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i 

nowoczesnych technologii 

K_U04 

 

Kompetencje społeczne: 

Student 

 -ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia językowego, 

K_K01. 
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19 Stosowane metody dydaktyczne 

Metoda podawcza, poglądowa, prezentacja multimedialna, 

wykonanie projektów, rozwiązywanie problemów, wykład 

interaktywny 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Sprawdzanie  w trakcie  semestru posiadanej  wiedzy i 

opanowanych  umiejętności oraz  osiągniętych  kompetencji  

społecznych 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Zaliczenie z oceną  po trzecim semestrze, zaliczenie z oceną i 

egzamin pisemny po semestrze czwartym 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi 

kultury  krajów niemieckiego obszaru językowego: geografia 

fizyczna, podział administracyjny charakterystyka krajów  

związkowych ; życie codzienne, społeczne i polityczne w  

Niemczech, Austrii  i  Szwajcarii, powojenna  historia  krajów 

niemieckiego obszaru  językowego, życie  kulturalne. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Geografia Niemiec, Austrii, Szwajcarii : regiony geograficzne,  

podział administracyjny, zagadnienia demograficzne , granice itp.                                                                                      

Język niemiecki i jego warianty                                                                                                         

Kultura życia codziennego.                                                                                    

Historia powojenna Niemiec, Austrii, Szwajcarii                                                                                    

Porównanie systemów politycznych Niemiec, Austrii  i  

Szwajcarii                                                                                  

Życie gospodarcze w krajach niemieckojęzycznych                                                                                                                                                                                                 

Święta na przestrzeni roku kalendarzowego– zwyczaje i obyczaje 

, święta rodzinne , religijne                                                                                                                                                          

Życie kulturalne (najważniejsze imprezy kulturalne, festiwale, 

współczesny teatr, kino, muzyka, media, prasa, 

muzea)Dziedzictwo kulturowe UNESCO krajów niemieckiego 

obszaru językowego                                                                                                                                                                                                        

Dziedzictwo kulturowe Niemiec, Austrii i Szwajcarii. 

Najwybitniejsi przedstawiciele nauki ,sztuki i muzyki, niemieccy 

nobliści, odkrywcy i wynalazcy.                                                                                                               

Symbole tożsamości narodowej krajów niemieckojęzycznych. 

Święta narodowe  Niemiec, Austrii i Szwajcarii                                                                                                                 

Wybrane zagadnienia z historii kultury Niemiec: miasta w 

średniowieczu, Hanza, Marcin Luter i reformacja.  

 Sztuka i architektura, najbardziej znane zabytki krajów 

niemieckiego obszaru językowego                                                                                                

Systemy edukacji w krajach niemieckiego obszaru językowego w 

porównaniu z polskim systemem edukacji; wybitni pedagodzy z 

krajów niemieckiego obszaru językowego i ich idee 

pedagogiczne: F. Fröbel,, F.L. Jahn,, J.H. Pestalozzi, K. Hahn, R. 

Steiner , pedagogika waldorfska 

                       

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

  Berger,M.C.,Martini,M.(2006),Generation E. Deutschsprachige 

Landeskunde im europäischen Kontext, Klett, Stuttgart 

Dybiec,J.(2006), Der deutsche Kalender. Wydawnictwo Idea, 

Kraków     

Karolak,Cz./Kunicki,W./Orłowski H.   (2007), Dzieje kultury 

niemieckiej, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa   

Kromp,I., Białecki,A.(2012) ,Deutschland in allen Facetten, 

Wydawnictwo Szkolne PWN, Bielsko-Biała                                                   

Land & Leute D-A-CH, Videoreportagen zur Landeskunde 

(2011),Langenscheidt KG, Berlin u. München  

  Pietraszek, K.(2012), Österreich, die Schweiz, Liechtenstein und 

Luxemburg in allen Facetten, Wydawnictwo Szkolne PWN, 

Bielsko-Biała                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Specht,F.,Heuer,W.,Pasewalck,S.,Neidlinger,D.,Dahmen,K.(2012
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),Zwischendurch mal…Landeskunde, Hueber Verlag, Ismaning                                                                                                                                              

Literatura uzupełniająca                                                                                                                                                       

Borbein,V.( red.)(1995), Menschen in Deutschland , 

Langenscheidt München/Berlin Bubner,F.(1998),Transparente 

Landeskunde, Inter Nationes, Bonn                                                                                                     

Kirchmeyer,S.(2002), Blick auf Deutschland, Ernst Klett Verlag 

,Stuttgart                      Koppensteiner,J.(1992) Österreich. Ein 

landeskundliches Lesebuch, Verlag für Deutsch, München                                                                                                               

Luscher,R.(2006),Landeskunde Deutschland. Von der Wende bis 

heute. Verlag für Deutsch München                                                                                                                                          

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu literatura dziecięca wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego w wybranym języku obcym 

 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

2 Kierunek studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/przedmiotu Literatura dziecięca wieku przedszkolnego i 

wczesnoszkolnego w języku angielskim 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 4 (2/2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Trzeci 

9 Semestr 6 

10 Typ zajęć Wykłady/ćwiczenia  

11 Liczba godzin 15/15 

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr Dominika Ruszkiewicz 

14 Język wykładowy Język angielski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Wymagania przewidziane tokiem studiów 

18 Efekty kształcenia  WIEDZA 

1. Student ma uporządkowaną wiedzę podstawową z 

zakresu angielskiej  literatury dla dzieci   

2. Zna podstawową terminologię z zakresu omawianego 

działu literatury dziecięcej 

3. Ma podstawową wiedzę o odbiorcach literatury z 

omawianej dziedziny  

K_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 

1. Student potrafi stosować metajęzyk współczesnego 

literaturoznawstwa w analizie i interpretacji 

proponowanych dzieł literackich  

2. Student rozumie, analizuje, interpretuje, potrafi 

wyszukiwać informacje i oceniać wybrane zagadnienia w 

tekście literackim  

3. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania 

oraz formułowania wniosków dotyczących omawianych 

utworów  w literaturze dziecięcej obszaru języka 

angielskiego 

K_U05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

1. Student rozumie historyczne zakorzenienie i 

różnorodność kultury, ma świadomość odpowiedzialności 
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za zachowanie europejskiego dziedzic.  

2. Charakteryzuje się tolerancją, otwartością na odmienność                      

i różnorodność kulturową  

3. Wykazuje się kreatywnością, umiejętnością krytycznego 

myślenia oraz spojrzenia na zjawiska kulturowo-literackie 

K_K01  

 

19 Stosowane metody dydaktyczne analiza tekstów źródłowych, dyskusja, prezentacje 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

aktywność na zajęciach, prezentacje, egzamin 

21 Forma i warunki zaliczenia wykład – zal.; egzamin 

ćwiczenia – zal. z oceną; ocena na podstawie: obecności i 

aktywności na zajęciach, przygotowanych prezentacji,  

22 Treści kształcenia (skrócony opis) Celem kursu jest wprowadzenie studentów w tematykę 

literatury dziecięcej wieku przedszkolnego i 

wczesnoszkolnego w języku angielskim i wykorzystanie tej 

literatury w procesie nauczania języka angielskiego jako 

obcego. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) W ramach kursu zostaną omówione i zanalizowane 

najważniejsze przykłady anglojęzycznych książek 

obrazkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym. Analiza tekstów ma dać odpowiedź na 

pytania w jaki sposób literatura dziecięca pomaga 

poznawać świat, uczy wartości i pomaga dzieciom 

zrozumieć otaczającą rzeczywistość. W szczególności 

zostanie omówiona rola literatury dziecięcej w:  

1. utrwalaniu i porządkowaniu pojęcia dziecka o 

świecie, wzbogacaniu zasobu pojęciowego 

dziecka, oraz jego słownictwa, 

2. kształtowaniu wrażliwości dzieci na piękno 

żywego słowa i kulturę języka (poprzez 

udostępnianie dobrych wzorów sztuki literackiej) 

oraz na aspekty wizualne (ilustracje), 

3. kształtowaniu sfery emocjonalnej dziecka, jego 

gotowości do wyrażania swoich emocji, 

4. wychowywaniu dzieci – poprzez kształtowanie 

postaw społecznych i moralnych. 

Kurs przygotowuje studentów do kompetentnego 

wykorzystywania literatury dziecięcej na lekcjach języka 

obcego, na przykładzie książek anglojęzycznych. 

Zagadnienia z zakresu metodyki wykorzystywania książek 

dla dzieci na zajęciach z języka obcego:  

1. Podstawowe  techniki  używania książek dla dzieci 

na zajęciach z języka obcego; 

2. Optymalny charakter lektur i czas trwania zajęć z 

wykorzystaniem literatury dziecięcej; 

3. Sposoby wyjaśniania znaczenia nowych 

elementów leksykalnych; 

4. Ćwiczenia utrwalające nowe słownictwo 

występujące w lekturach; 

5. Ćwiczenia ruchowe dopasowane do lektur i 

ułatwiające zrozumienie i zapamiętywanie nowego 

materiału leksykalnego; 

6. Opracowywanie i wykorzystywanie dodatkowych 

materiałów wizualnych przy lekturze literatury 

dziecięcej; 

7. Wprowadzanie elementów zajęć plastycznych 

towarzyszących lekturze; 
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8. Barwny i sugestywny przekaz czytanej literatury:  

wykorzystywanie siły głosu, tempa,  wysokości, 

oraz intonacji w celu pobudzenia wyobraźni 

słuchacza; 

9. Zalety używania materiałów autentycznych na 

lekcjach języka obcego; problemy związane z 

używaniem materiałów autentycznych.  

 

24 Literatura podstawowa  i uzupełniająca Literatura podstawowa: 

Collins, M.F. 2005. ESL Preschoolers' English Vocabulary 

Acquisition from Storybook Reading, Reading 

Research Quarterly, 40.4: 406 – 408. 

Fassler, R. 1998. "Let's do it again!" Peer collaboration in 

an ESL kindergarten, Language Arts 75.3: 202-

210. 

Ghosn, I. 2004. Four good reasons to use literature in 

primary school ELT, ELT Journal, Year of the 

Young Learner Special Collection, 56-64. 

Linse, C. 2007. Predictable books in the children’s EFL 

classroom, ELT Journal 61.1: 46 – 54. 

Literatura uzupełniająca: 

Cameron, L. 2001. Teaching Languages to Young Learners. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Hunt, P. (Ed.) 2001. Children's Literature. Oxford: 

Blackwell. 

Machura, L. 1991. Using literature in language 

teaching. In Brumfit, C., Moon, J. Tongue, R. 

(Eds), Teaching English to children, London: 

Harper. 

Meek, M. 1995. The critical Challenge of the World in 

Books for Children. Children’s Literature in 

Education 26.1: 5-22. 

Optiz, M.1995. Getting the Most from Predictable books: 

Strategies and Activities for Teaching with More 

than 75 Children’s Books. New York, NY: 

Scholastic Book Services. 

Popp, M. S. 1996. Teaching Language and Literature in 

Elementary Classrooms: A Resource Book for 

Professional Development. Mahwah, NJ: Lawrence 

Erlbaum. 

Wright, A.1995. Storytelling with Children. Oxford: Oxford 

University Press. 

Literatura dziecięca omawiana na zajęciach: 

Alborough, Jaz, Hug 

Usborne touchy-feely books, That’s not my Train ... 

Campbell, Rod, I Won’t Bite 

Carle, Eric, The Very Hungry Caterpillar 

Eastman, P.D., Are You My Mother? 

Potter, B., The Tale of Peter Rabbit 

Donaldson, Julia & Scheffler, Axel, The Gruffalo, Room on 

the Broom, The Smartest Giant in Town, The Snail 

and the Whale, Stickman, Charlie Cook’s Favorite 

Book 

Dr, Seuss, Green Eggs and Ham, The Cat in the Hat, Yertle 

the Turtle and Other Stories, The Lorax, 

Scarry, Richard, Best Mother Goose Ever, Best Storybook 

Ever 

25 Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 

przedmiotu do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

 

26 Sposób określania liczby punktów 

ECTS 
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27 Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS- zajęcia o 

charakterze praktycznym 

 

 

 



    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

 

 159 

Sylabus przedmiotu literatura dziecięca wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego w wybranym języku obcym 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z 

nauczaniem języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu 
Literatura dziecięca  wieku przedszkolnego i 

wczesnoszkolnego w języku francuskim  

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 4 (2/2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Trzeci 

9 Semestr VI 

10 Typ zajęć wykład,  ćwiczenia praktyczne  

11 Liczba godzin 
wykład  - 15 godz. 

ćwiczenia - 15 godz. 

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr Agnieszka Kukuryk 

14 Język wykładowy francuski / polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
Znajomość języka francuskiego na poziomie B1/B2 

ESOKJ 

18 Efekty kształcenia 

WIEDZA 

Student : 

-ma wiedzę podstawową z zakresu francuskojęzycznej 

literatury wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego  

K_W09 

 

Umiejętności: 

Student:  

- posiada umiejętności w zakresie komunikacji 

językowej zgodne  z wymaganiami określonymi dla 

poziomu B2  ESOKJ (język francuski)   

K _U07 

-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności, wyszukiwać i selekcjonować 

informacje korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych 

technologii 
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K_U04 

-posiada umiejętność prezentowania własnych refleksji  

popierając je argumentacją  

K_UO8  

 

Kompetencje społeczne: 

Student 

 -ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i 

doskonalenia językowego, 

K_K01. 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Wykład  interaktywny;  lektura, analiza i interpretacja 

tekstów literackich; dyskusja; metody podające i 

problemowe. 

Konsultacje  indywidualne 1 godz./tydzień 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Przedstawienie podczas zajęć własnych refleksji 

popartych argumentami.                                                                                                

Przygotowanie do zajęć poprzez wyszukanie 

odpowiednich treści dodatkowych  

( prezentacje).                                                                               

Sprawdzenie posiadanej wiedzy w ramach testów.  

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia:                                                                         
wykład – zal.; egzamin 

ćwiczenia – zal. z oceną;.                                                       

Warunki zaliczenia:                                                                                  
1. Obecność studenta na zajęciach.                                                                    

2. Aktywny udział w zajęciach.                                                                      

3. Pozytywne wyniki bieżącej kontroli wiadomości oraz 

pozytywne oceny prac wynikających z programu zajęć. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z 

przedstawicielami francuskiej literatury dziecięcej  

wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego; wyrobienie 

umiejętności krytycznego czytania francuskojęzycznych  

utworów literackich poprzez ich analizę i interpretację, 

według proponowanej listy lektur; Wyrobienie 

umiejętności krytycznego spojrzenia na 

francuskojęzyczne  utwory literackie, w kontekście ich 

przydatności, jako materiału dydaktycznego, w 

nauczaniu  języka francuskiego dzieci w wieku 

przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

I. Francuskojęzyczna poezja dla dzieci: R. Desnos. J. 

Prévert, R. Queneau, J. Tardieu. 

II. J. de La Fonaine’a : Bajki. 

III. Ch. Perrault : Baśnie. 

IV. Legendy frankofońskie (francuskie, belgijskie, 

kanadyjskie, afrykańskie, polinezyjskie). 

V. Francuskojęzyczny komiks dla dzieci: Boule et Bill, 

Les Schtroumpfs, Max et Lili, Astérix, Marzi. 

VI. É.-É. Schmitt : Oscar et la dame rose. 

VII. É.-É. Schmitt : Monsieur Ibrahim et les fleurs du 

Coran. 

VIII. R.Goscinny, J.-J. Sempé : Le petit Nicolas. 

IX. A. de Saint-Exupéry : Le Petit Prince. 

X. P. Gripari : La Sorcière de la rue Mouffetard et autres 

contes de la rue Broca. 

XI. M. Aymé : Les contes du chat perché. 

XII. J.M.G. Le Clézio : Mondo et autres histoires. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa                                                                         

Utwory literackie lub ich fragmenty przewidziane w 

treściach merytorycznych przedmiotu . 

Literatura uzupełniająca                                                                           

Gajewska, E., Techniki nauczania języka obcego, 
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Tarnów, PWSZ w Tarnowie, 2011.  

Janowska, I., Planowanie lekcji języka obcego: 

podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych, 

Kraków, 2010. 

Komorowska, H., Metodyka nauczania języków obcych, 

Warszawa, 2002. 

Kwolek, J., Janowska, I., Techniques de classe, Kraków, 

2005. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

  

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu literatura dziecięca wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego w wybranym języku obcym 

 

 

Nr pola 

 

Nazwa pola 
Opis 

1 Jednostka 
Instytut Humanistyczny PWSZ  w Tarnowie 

 

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka 

obcego 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

Literatura dziecięca wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego w  

języku niemieckim 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 4 (2/2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów trzeci 

9 Semestr VI 

10 Typ zajęć Wykład/ćwiczenia 

11 Liczba godzin 15/15 

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Joanna Graca 

14 Język wykładowy język niemiecki/język  polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 

Znajomość języka francuskiego na poziomie B1/B2 ESOKJ 

Znajomość historii literatury polskiej oraz zagadnień 

literaturoznawczych na poziomie szkoły średniej 

18 Efekty kształcenia 

WIEDZA 

Student : 

-ma wiedzę podstawową z zakresu niemieckojęzycznej literatury 

wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego  

K_W09 

 

Umiejętności: 

Student:  

- posiada umiejętności w zakresie komunikacji językowej zgodne  

z wymaganiami określonymi dla poziomu B2  ESOKJ (język 

niemiecki)   

K _U07 

-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności, wyszukiwać i selekcjonować 
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informacje korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych 

technologii 

K_U04 

-posiada umiejętność prezentowania własnych refleksji  popierając 

je argumentacją  

K_UO8  

 

Kompetencje społeczne: 

Student 

 -ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie 

potrzebę ciągłego dokształcania się i doskonalenia językowego, 

K_K01. 

 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

- metody podające: wykład informacyjny 

- metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

 ocenianie ciągłe 

 zaliczenie wszystkich testów pisemnych w semestrze na co 

najmniej 60% liczby punktów 

 przygotowanie do zajęć i aktywne w nich uczestnictwo 

wymagana frekwencja 

21 Forma i warunki zaliczenia 

wykład – zal.; egzamin 

ćwiczenia – zal. z oceną;  

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

 Treści nauczania przedmiotu obejmują: 

 zaznajomienie studentów z historią literatury dla dzieci i 

młodzieży – najważniejsi autorzy od czasów oświecenia do 

współczesności 

 literatura dla dzieci i młodzieży po roku 1945 – analiza 

wybranych utworów 

 umiejętność doboru literatury dla dzieci i młodzieży –

kryteria doboru 

 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

lista autorów (do wyboru): 

1. Bach, Tamara 

2. Boie, Kirsten 

3. Dörrie, Doris 

4. Funke, Cornelia 

5. Greder, Armin 

6. Härtling, Peter 

7. Janosch, Horst Eckert 

8. Kästner, Erich 

9. Kuhl, Anke 

10. Möller, Anne 

11. Muhr, Ursula 

12. Thiele, Jens 

 praca z komiksem 

 praca z filmem/audiobookiem 

 praca z książką ilustrowaną (Bilderbuch) 

 literatura „fantasy” 

 bajki 

 opowiadania fantastyczne 

 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

 

1. Freund, Winfried: Deutsche Kinder- und Jugendliteratur der 

Gegenwart, Bonn, 1996 
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2. Kaminski, Winfiried: Einführung in die Kinder- und 

Jugendliteratur, Weinheim und München, 1987 

3. Mattenklott, Gundel: Zauberkreide. Kinderliteratur seit 1945, 

Stuttgart, 1989 

http://www.goethe.de/ins/se/pro/comic/Grammatik%20einmal%20

anders_sw2.pdf 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Moduł IV – Przedmioty uzupełniające
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Sylabus przedmiotu media w edukacji 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka 

obcego 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

Media w edukacji 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 2 (1/1) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studio III 

9 Semestr V 

10 Typ zajęć Wykład/ćwiczenia 

11 Liczba godzin 15/15 

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr hab. Zofia Danielewska, dr Kazimierz Koprowski,  

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Ogólna wiedza humanistyczna 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza: 

- student ma  wiedze na temat procesów komunikowania 

społecznego w grupach społecznych i mediach 

K_W08; S1P_W05, S1P_W09 

Umiejętności: 

- potrafi komunikować się w różnych sytuacjach edukacyjnych za 

pomocą mediów 

- porozumiewa się w sposób precyzyjny i spójny przy pomocy 

różnych kanałów i technik komunikacyjnych w pracy 

dydaktycznej z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej  

K_U07; H1P_U07 

Kompetencje społeczne: 

- odpowiedzialnie przygotowuje się do pracy dydaktyczno 
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wychowawczej, wykorzystując multimedia 

K-K06; S1P_K03, S1P_K05 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Wykład  z zastosowaniem multimediów, ćwiczenia – praca w 

grupach, projekt 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Prezentacja projektu , obecność na ćwiczeniach (80%) 

21 Forma i warunki zaliczenia 
wykład – zal.; egzamin 

ćwiczenia – zal. z oceną (test) 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

 Historii mediów, cech ich języka. Mass media w pracy pedagoga. 

Modele komunikowania. Uświadomienie możliwości i ograniczeń 

wykorzystania mediów w pracy pedagoga. E – learning. 

   

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykłady: 
 Historia rozwoju mediów 

- epoka języka mówionego 

- epoka pisma, historia umasowienia książki i prasy, 

podstawowe gatunki publicystyczne 

- epoka mediów elektronicznych. Telewizja, radio, Internet – 

jako swoiste środowisko wychowawcze współczesnego 

człowieka 

Multimedia w edukacji  

- historyczne ujęcie hipermediów 

- struktura dydaktyczna programów hipermedialnych 

- klasyfikacja hipermediów (multimediów) 

- problemy odbioru wiadomości w prezentacjach 

komputerowych 

- możliwości i ograniczenia hipermediów w procesie 

kształcenia 

- rola mass mediów w społeczeństwie konsumpcji 

- globalny nastolatek w społeczeństwie sieciowym 

- mass media w procesie kształtowania wielopłaszczyznowej 

tożsamości osobniczej 

  Modele komunikowania 

- model komunikacji interpersonalnej 

- model socjologiczny 

- model przekazu sygnałów 

- model aktu perswazyjnego 

- model wspólnych doświadczeń 

- model dyfuzyjny 

- alternatywne modele komunikowania się 

Ćwiczenia: 

-E-learning – edukacja na odległość 

- rodzaje nauczania na odległość  

- nauczanie na odległość 

- systemy synchroniczne i asynchroniczne elektronicznego 

nauczania na odległość 

- problem patologii społecznych w mediach 

- pojęcie przemocy w mediach 

- agresja w środkach masowego przekazu 

- teoria uczenia się, teoria katharsis, teoria instynktów, teoria 

kognitywistyczno-konstruktywistyczna 

- zagrożenia płynące z wykorzystania technologii 

informacyjnej 

- komputerowe wspomaganie procesu kształcenia i pracy 

- komputer w szkole i pracy 

- zasady komputerowego wspomagania procesu kształcenia 

- komputer w diagnozie i terapii pedagogicznej 
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- komputer w zarządzaniu szkołą 

 -media a organizacja czasu wolnego 

- multimedialne formy spędzania czasu wolnego 

- kultura czasu wolnego (w aspekcie wykorzystania mediów) 

 - miejsce i rola komputera w humanistycznym rozwoju 

człowieka 

- interdyscyplinarność i systemowość edukacji wspieranej 

komputerami, 

- twórczość i komputery, 

       - obszary zhumanizowanego stosowania komputerów 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 
Gajda J., Juszczyk S., Siemieniecki B., Wenta K., (red.), 

Edukacja medialna, Toruń 2002. 

Juszczyk S., Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł, 

procesów, Toruń 2002. 

Kłys J., Komputer i wychowanie, Szczecin 1995 Siemieniecki 

B., Pedagogika medialna, Podręcznik akademicki, t.1 i 2., 

Warszawa 2007 

Literatura uzupełniajaca: 

Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów – 

szanse i zagrożenia, Katowice 2000. 

Siemieniecki B., (red.), Komputer w diagnostyce i terapii 

pedagogicznej, Toruń 1996. 

Strykowski W. (red.), Media a edukacja, Poznań 2002. 

Tadeusiewicz R., Społeczność Internetu, Warszawa 2002 

Wenta K., Zasady i metody projektowania materiałów 

multimedialnych, Szczecin 1997. 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu patologie społeczne 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

2 Kierunek studiów – profil 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka 

obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Patologie społeczne 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 3 (1/2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów II  

9 Semestr IV 

10 Typ zajęć Wykłady/ ćwiczenia 

11 Liczba godzin 15/15  

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr Wanda Poznańska 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Brak wymagań wstępnych 

18 Efekty kształcenia 

 

WIEDZA: 

- zna typowe zjawiska i procesy kwalifikowane jako patologiczne i 

rozumie ich etiologię w oparciu o nurty teoretyczne funkcjonujące we 

współczesnych naukach społecznych, 

- poznaje wieloczynnikowe teorie zjawisk patologicznych 

- rozumie istotę zachowań dewiacyjnych, oraz ich przejawy, 

- zna współczesne teoretyczne interpretacje i skuteczność strategii 

przeciwdziałań podejmowanych w skali ogólnoświatowej i w Polsce, 

- zna ogólne zasady opracowywania projektów profilaktyki na 

różnych poziomach w instytucjach wychowawczych i w środowisku 

lokalnym, 

K_W06; S1P_W04 

UMIEJĘTNOŚCI: 

- posiada umiejętność dostrzegania, analizowania i oceniania 

procesów społecznych, 

- posiada umiejętność powiązania problemów i zmian społecznych z 

ich następstwami w obszarze zjawisk uznanych za patologiczne, 

- umie rozpoznać i określić charakter zachowań patologicznych, 

- wie jak reagować w sytuacjach zagrożeń i podejmować działania 

prewencyjne. 
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K_U01; S1P_U01, S1P_U08 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: 

- poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami 

etyki zawodowej i kanonem uniwersalnych wartości. 

K_K08; S1P_K03, S1P_K05 

19 Stosowane metody dydaktyczne - wykład konwersatoryjny, dyskusja, prezentacje 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

- Poprawnie przedstawiona prezentacja na wybrany temat 

- pozytywnie oceniona praca na zajęciach 

- pozytywnie zaliczone colloqium z ćwiczeń 

- pozytywnie zaliczony test egzaminacyjny 

21 Forma i warunki zaliczenia 
wykład – zal; 

ćwiczenia – zal. z oceną (test) 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

 Pojęcie patologii społecznej. Podział zjawisk społeczno-

patologicznych. 

Wybrane teorie biopsychiczne i socjologiczne dotyczące 

niedostosowania społecznego i zachowań dewiacyjnych. Stereotypy i 

uprzedzenia. Wymiary współczesnych zagrożeń młodzieży.. Przemoc i 

agresja symptom naszych czasów. Teorie subkultur. Uzależnienie. 

Współuzależnienie. Przestępczość wśród nieletnich. Przemoc w domu 

i w szkole. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Tematyka wykładów: 

 

1. Problemy definicyjne w literaturze przedmiotu. Patologia społeczna 

a dezorganizacja społeczna. Problemy społeczne a patologia 

społeczna. Niedostosowanie społeczne. Dewiacja a patologia 

społeczna. Klasyfikacja zjawisk patologii społecznej. Cechy 

zachowań patologicznych. 

2. Teorie biologiczne. Wybrane teorie psychologiczne. Rola 

czynników genetycznych, antropologicznych, systemu nerwowego, 

osobowości. Teoria naznaczania społecznego. Teoria zróżnicowanych 

powiązań. Teoria kontroli społecznej Hirschego. Założenia. Próba 

interpretacji i analiza krytyczna. 

3.  Problemy badań jakościowych w dziedzinie zjawisk patologii 

społecznej. Metody jakościowe w badaniu zjawisk patologicznych. 

Perspektywy badań jakościowych. 

4.  Cechy i funkcje stereotypów. Stereotypy a uprzedzenia. Możliwość 

modyfikacji postaw opartych na uprzedzeniach. 

5.  Kryzys tożsamości a zjawiska patologiczne. Patologiczne cechy 

zachowania młodzieży jako znak czasów współczesnych. 

Kryminologiczne aspekty przestępczości nieletnich. 

6.  Pojęcia: przymus, przemoc, agresja – analiza porównawcza. Źródła 

agresji. Osobowościowe przesłanki agresywnego zachowania. 

Rodzaje agresji – irracjonalna agresja. 

7.  Subkultura- kontrkultura- antykultura- kultura alternatywna. 

Typologia podkultur – różne kryteria podziału. Podkultury o 

charakterze patologicznym. Cechy subkultur patologicznych. 

 

Tematyka ćwiczeń: 

 

1. Problemy definicyjne pojęć. Rodzaje uzależnień. Różne podejścia 

do problemu współuzależnienia. Współuzależnienie jako choroba – 

symptomy. Kryteria diagnozy. Sposoby leczenia. 

2.  Uzależnienia od środków toksycznych ( nikotynizm, alkoholizm, 

narkotyki, leki). Diagnoza uzależnienia. Fazy procesu uzależnienia – 

objawy. Profilaktyka i leczenie. 
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3.  Zachowania obsesyjno-kompulsywne ( tzw. nowe uzależnienia) : 

Interenet, uzależnienie od telefonu komórkowego, pracoholizm, 

hazard. 

4.  Przestępczość wśród nieletnich. Młodzież jako fenomen 

marginalizacji i wykluczenia społecznego. Przestępczość oparta na 

agresji i przestępczość gwałtowna. Przestępczość zorganizowana. 

5.  Przemoc w domu i w szkole. Rodzaje przemocy. Szkolne 

uwarunkowania mobbingu i jego przejawy. Typy ofiar i sprawców 

 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa:  

Gabriele A. Patologia społeczna, Warszawa 1999. 

 Kawula S., Machel H., Młodzież a współczesne dewiacje i patologie 

społeczne, Toruń 1997  

Guerreschi C., Nowe uzależnienia , Kraków 2002 

Kalinowski M., i inni: Uzależnienia – fakty i mity, Lublin 2005 

 Podgórecki A. Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1976 

 Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków UJ, 1995 

Literatura uzupełniająca: 

Poznańska M.W., Kulturowe uwarunkowania zachowań agresywnych 

młodzieży. Zeszyty Naukowe UJ, red. J. Chronowska, Kraków 1993. 

Poznańska M.W., Zawirowania pedagogiczne wokół buntu 

młodzieżowego, Pedagogika Społeczna nr 4/2002 

Poznańska M.W.,  Mechanizmy profilaktyki i terapii uzależnień, w: 

Środowiska wychowawcze i edukacja dorosłych w dobie przemian , 

red. T. Aleksander, Kraków 2003. 

 Siemaszko A. Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, 

Warszawa 1993. 

 Wódz J., Normy społeczne, ład społeczny, patologie społeczne, 

Katowice 1985. 

 

 

25 

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 

przedmiotu do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 

 

 

 

 



    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

 

 172 

Sylabus przedmiotu zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i 

edukacji wczesnoszkolnej 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu 
Zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Drugi 

9 Semestr Trzeci 

10 Typ zajęć Wykłady 

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Urszula Blicharz 

14 Język wykładowy Język polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Brak 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza  

- Słuchacz zna podstawę programową wychowania 

przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej  

K_W14; S1P_W09 

Umiejętności 

- Słuchacz potrafi wskazać przykładowe warunki i sposoby 

realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i 

edukacji wczesnoszkolnej  

K_U12; H1P_U05 

Kompetencje społeczne 

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i 

wykonuje zadania programowe 

K_K06; S1P_K03, S1P_K05 

 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Wykład wizualizowany, elementy dyskusji kierowanej, praca z 

tekstem  

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Ocenie podlega znajomość zalecanych warunków i sposobów 

realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i 

kształcenia ogólnego 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest 100% obecność i 

aktywność podczas zajęć 

Zaliczenie z oceną – test wiedzy 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 
Omówienie Podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego i kształcenia ogólnego ze szczególnym 
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uwzględnieniem sposobów jej realizacji 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Budowa podstawy programowej wychowania przedszkolnego; 

Budowa podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole 

podstawowej; 

Charakterystyka edukacji wczesnoszkolnej w podstawie 

programowej; 

Spójność podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

i podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 

sierpnia 2012r w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół (Dz. U. poz. 977) 

 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu etyka zawodowa 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka 
Instytut Humanistyczny 

 

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Etyka zawodowa 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 3 (1/2) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Drugi 

9 Semestr Czwarty 

10 Typ zajęć Wykłady/Ćwiczenia 

11 Liczba godzin 15/15 

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr Krystyna Choińska 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Wiedza o filozofii, wiedza o kulturze i społeczeństwie 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza: 

- zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, etyczne i 

społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności 

pedagogicznej  

- ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych 

K_W18;  

Umiejętności: 

- potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w 

podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy 

etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych  

- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 

profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad 

etyki zawodowej  

K_U11; S1P_U03, 

Kompetencje społeczne: 

- dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne 

związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych 

rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki  

- jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach 

naukowych  

K_K03; S1P_K04, S1P_K06, S1P_K09, H1P_K06 
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19 Stosowane metody dydaktyczne Praca w grupach, dyskusja, przygotowanie projektów 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Test kompetencji moralnej – samoocena, kolokwium 

zaliczeniowe (test wiedzy) 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma: zaliczenie z oceną z ćwiczeń; wykład – zal.; egzamin 

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach, przygotowanie 

projektu, zaliczenie kolokwium końcowego 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Etyka w pedagogice na tle różnych koncepcji etycznych; 

godność nauczyciela i ucznia w wymiarze aksjologicznym i 

deontologicznym; wymiary odpowiedzialności moralnej w 

zawodzie pedagoga 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykład: 

Propedeutyka etyki; etyka ogólna i etyki szczegółowe 

Anatomia moralności (oceny, wartości, normy, wzory osobowe 

i sankcje) 

Etyka zawodowa pedagoga jako etyka normatywna i opisowa 

Wybrane koncepcje etyczne: aretologia, deontologia, 

utylitaryzm, etyki religijne, etyki autonomiczne 

Aksjologia jako horyzont etyki. Wartości w zawodzie 

nauczyciela i pedagogice 

Etyka kodeksowa a kodeksy etyki nauczycielskiej 

Inteligencja emocjonalna a inteligencja moralna – budowanie 

samowiedzy moralnej w praktyce zawodu nauczyciela, 

pedagoga, wychowawcy 

Ćwiczenia: 

Aksjologiczny wymiar człowieka. Człowiek jako podmiot 

moralny 

Filozofia i wychowanie w wymiarze etycznym – dziedzictwo 

wspólnej tradycji  

Wychowawca – przywódca, opiekun, partner? Autorytet 

moralny nauczyciela we współczesnej szkole. Przywództwo i 

spolegliwość w koncepcjach etycznych  

Relacja pedagogiczna jako relacja dialogiczna –  pedagogika 

jako filozofia spotkania  

Ponowoczesność – moralność bez etyki a antypedagogika i 

pedagogika antyautorytarna 

Przeprowadzenie Sprawdzianu Kompetencji Moralnych (MCI) 

według Douga Lennicka i Freda Kiela (40 pytań). Ewaluacja 

wyników MCI na forum grupy i dyskusja podsumowująca. 

 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Vardy P., P. Grosch, Etyka. Poglądy i problemy, Poznań 1995 

Krawcewicz S., Rozważania nad etyką zawodu nauczyciela, 

Warszawa 1997 

Sułek M., J. Swinarski, Etyka jako filozofia dobrego działania 

zawodowego, Warszawa 2001 

 Kalita Z., Etyka. Antologia tekstów, Wrocław 1995 

 Kotarbiński T., Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1966 

Bourke V,J., Historia etyki, Toruń 1994 

Krawcewicz S., Rozważania nad etyką zawodu nauczyciela, 

Warszawa 1997 

 

Literatura uzupełniająca: 

 Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, 

Warszawa 1994 

SzkudlarekT., B.Śliwerski, Wyzwania pedagogiki krytycznej i 

antypedagogiki, Kraków 1991 

Lennick T., F. Kiel, Inteligencja moralna, Wrocław 2007 

Sułek M., J. Swinarski, Etyka jako filozofia dobrego działania 

zawodowego, Warszawa 2001 
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25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu pedagogika społeczna 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

2 Kierunek studiów – profil 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka 

obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Pedagogika społeczna 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 2 (1/1) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Trzeci 

9 Semestr Szósty 

10 Typ zajęć Wykład/ćwiczenia 

11 Liczba godzin 15/15 

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr Wanda Poznańska 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Brak wymagań wstępnych 

18 Efekty kształcenia 

WIEDZA 

 Posiada wiedzę o podstawowych środowiskach wychowawczych 

(rodzina, grupa rówieśnicza, środowisko lokalne) oraz ich znaczeniu 

w rozwoju i wychowaniu dziecka. 

 Posiada podstawową wiedzę o teorii i praktyce działalności 

kulturalno- oświatowej oraz nowych wyzwaniach w działaniach 

społecznych i gospodarczych. 

K-W10; S1P_W03, S1P_W08, S1P_W02 

UMIEJĘTNOSCI 

Potrafi dokonać diagnozy pedagogicznej środowiska 

wychowawczego  ,odkryć i uzasadnić występujące prawidłowości, 

oraz zebrać dane co do roli i udziału różnych czynników 

środowiskowych w rozwoju i wychowaniu pojedynczych jednostek i 

grup. 

Posiada umiejętność planowania i organizowania pracy pedagoga 

społecznego  w środowisku lokalnym, oraz koordynowania 

działalności opiekuńczo-wychowawczej i kulturalnej w tym 

środowisku. 

K-U03; H1P_U04, H1P_U06, S1P-U03, S1P_U08 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: 

Traktuje pedagogikę społeczną jako orientację działania w różnych 

obszarach aktywności społecznej takich jak: edukacja, praca 

socjalna, praca kulturalno-oświatowa. 
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K-K05; S1P-K02, H1P-K02 

 Sstowane metody dydaktyczne 

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, prezentacje, metoda 

warsztatowa z wykorzystaniem metod aktywizujących i 

problemowych. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Poprawnie przedstawiona prezentacja na wybrany temat. 

Pozytywnie oceniona praca na zajęciach 

Pozytywnie zaliczone kolokwium obejmujące tematykę ćwiczeń. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

wykład – zal.; egzamin 

ćwiczenia – zal. z oceną (frekwencja, prezentacja, zaliczone 

colloqium) 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Swoistość pedagogiki społecznej jako nauki. Geneza pedagogiki 

społecznej. Pojęcia pedagogiki społecznej – współczesna 

reinterpretacja pojęć . Proces socjalizacji (uspołeczniania). 

Metodologia badań środowiskowych, . Metody pracy społeczno-

wychowawczej i socjalnej w środowisku, . Kultura obszarem działań 

pedagoga społecznego, . Edukacja międzykulturowa. Problematyka 

poradnictwa w pedagogice społecznej, Główne nurty pedagogiki 

społecznej,. Podstawowe środowiska wychowawcze. Wychowanie 

równoległe i czas po szkole. Środowisko wychowawcze szkoły. 

Dysfunkcjonalne aspekty współczesnej rzeczywistości społecznej. 

Sieroctwo społeczne. Adopcja. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

WYKŁADY: 

1.Przedmiot i zadania pedagogiki społecznej. Źródła ideowe 

pedagogiki społecznej. 

2. Humanistyczne korzenie pedagogiki społecznej. Związki z 

innymi naukami i dyscyplinami. Sens i znaczenie słowa 

„społeczna”. 

3.Etapy rozwoju nauki w Europie i Polsce. Wkład pedagogiki 

społecznej w teorię i praktykę pracy socjalnej. Zadania dla 

współczesnej pedagogiki społecznej. 

4. Pedagogika społeczna jako nauka zainteresowana wzajemnym 

stosunkiem jednostki i środowiska. Środowisko jako układ 

społecznych interakcji podmiotów i źródło celowo stosowanych 

bodźców. Kryteria podziału środowiska wychowawczego. 

5. Socjalizacja – analiza socjologiczna i pedagogiczna pojęcia. 

Socjalizacja a wychowanie. Fazy procesu socjalizacji. Rola 

mechanizmów socjalizacyjnych. Instytucjonalne formy procesu 

socjalizacji. 

6. Aktywizowanie środowiska w oparciu o siły społeczne. Rola sił 

społecznych w środowisku życia. Koncepcje wychowawczej 

aktywizacji sił społecznych środowiska. 

7. Edukacja środowiskowa. Cechy, wymiary, aktualne problemy 

edukacji środowiskowej. Wielowymiarowość edukacji 

środowiskowej .Dialog i współpraca podstawą strategii 

środowiskowej 

8. Metodologia badań środowiskowych. Diagnostyka pedagogiczna 

środowiska. Ocena pedagogiczna i jej składniki. 

9. Metody pracy społeczno-wychowawczej w środowisku: metoda 

indywidualnych przypadków, metoda grupowa, metoda 

środowiskowa. 

10. Praca socjalna w ujęciu pedagogiki społecznej. Oblicza 

nierówności społecznych. Funkcje pracy socjalnej. Pole działania 

pedagoga społecznego. 

11. Teoretyczne podstawy pracy kulturalno- oświatowej i animacji 

społeczno- kulturalnej w środowisku. Animacja jednostek i małych 

grup społecznych. Animator – działacz, pracownik, kreator sytuacji 

animacyjnych 

12. Tolerancja kulturowa jako kategoria badawcza w naukach 
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społecznych. Pojęcie tolerancji w dyskursie pedagogiki społecznej. 

Tolerancja jako zadanie wychowawcze. 

13. Strukturalne aspekty poradnictwa. Poradnictwo w teorii i 

praktyce. Przezwyciężanie sytuacji kryzysowych. 

 

ĆWICZENIA: 

1. Polscy przedstawiciele pedagogiki społecznej- analiza 

porównawcza przedmiotu zainteresowań i twórczości. H. 

Radlińska, R. Wroczyński, A. Kamiński. 

2.Rodzina jako środowisko wychowawcze. Funkcje i zadania 

rodziny. Przeobrażenia rodziny. Rodzaje stosunków rodzice – 

dzieci. Rodzina jako grupa wsparcia społecznego. Rodzina 

dysfunkcjonalna. 

3. Grupy rówieśnicze. Rola grupy w uspołecznianiu jednostki. 

Grupy formalne i nieformalne. Kultura grupy i jej treść społeczna. 

Interakcje w grupie rówieśniczej. Grupy kreatywne i 

dysfunkcjonalne. 

4.Znaczenie środowiska lokalnego w uspołecznianiu jednostki. Typ 

więzi w środowisku lokalnym. Wychowanie integralne w 

środowisku. 

5. Czas wolny w rozumieniu pedagogiki społecznej. Problemy 

wychowawcze czasu wolnego. Funkcje czasu wolnego w życiu 

człowieka. Wychowanie pozaszkolne, ich funkcje edukacyjne i 

kreatywne. Kultura czasu wolnego. 

6. Problemy pracy społeczno-wychowawczej we współczesnych 

szkołach. Zagrożenia w rozwoju dzieci i młodzieży. Społeczno-

pedagogiczna problematyka startu życiowego młodzieży. 

Współczesne podkultury młodzieżowe ich afirmacja w życiu 

społecznym. 

7. Ubóstwo, bezdomność, bezrobocie jako zjawiska społeczne. 

Uwarunkowania biedy. Zasady polityki społecznej. O model 

polityki prorodzinnej. Sieroctwo społeczne. 

8. Przyczyny agresji i możliwości jej przeciwdziałania. Problemy 

brutalizacji współczesnego życia. Przemoc wobec dziecka. Rodzaje 

przemocy 

 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowe:  

Pilch T., Lepalczyk I., Pedagogika społeczna, Warszawa 2002 

 Kawula S. (red) Studia z pedagogiki społecznej, Olsztyn 1996. 

 Kawula S. Pedagogika społeczna. Dokonania-aktualność-

perspektywy. Toruń 2005 

 Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna. Podręcznik 

akademicki.Warszawa 2007 

 Lalak D., Pilch T., Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i 

pracy socjalnej, W-wa 1999. 

 Tillman K.J., Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, 

upodmiotowienie. W-wa 2005 

Literatura uzupełniająca: 

 Filipiak M., Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Lublin 2000. 

 Kryczka P., (red) Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, 

Lublin 1997. 

 Tyszka Z., Współczasne rodziny polskie – ich stan i kierunek 

przemian, Poznań 2004. 

 Gawlina Z., (red) Kształtowanie postaw czynnych i więzi 

środowiskowych,. Kraków 2000. 

 

25 

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 

przedmiotu do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  
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27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 
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Sylabus modułu dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka 

obcego 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i edukacji 

wczesnoszkolnej 

4 
Kod modułu 

kształcenia/przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów II 

9 Semestr 3 

10 Typ zajęć Wykład 

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Jolanta Pikul-Witek 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 

innym kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Brak 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza: 

Student posiada podstawową widzę o uczestnikach działalności 

edukacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej i pomocowej w 

obszarze pracy z dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodziną 

K_W15; S1P_W04 

Umiejętności: 

Potrafi analizować i i prognozować sytuacje pomocowe dla 

dziecka niepełnosprawnego w szkole i środowisku rodzinnym 

K_U03; H1P_U04, H1P_U06, H1P_U03, S1P_U03, S1P_U08 

Kompetencje społeczne: 

Umiejętnie rozwiązuje trudne sytuacje wychowawcze dziecka 

niepełnosprawnego w szkole 

K_K08; S1P_K03, S1P_K05 
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19 Stosowane metody dydaktyczne Wykład, dyskusja panelowa 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 

oceny efektów kształcenia 

Kolokwium sprawdzające   

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną,  

obecność na zajęciach, pozytywny wynik z kolokwium 

sprawdzającego 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Rodzaje i stopnie niepełnosprawności. Niepełnosprawność 

fizyczna i umysłowa. Funkcjonowanie dziecka niepełnosprawnego 

w przedszkolu i młodszym wieku szkolnym. Specyfika pracy 

nauczyciela z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzinami. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

 Definicje i koncepcje niepełnosprawności dziecka.                       

Etiopatogeneza niepełnosprawności dziecka – ujęcie czynnikowe i 

systemowe. 

 Diagnoza dziecka z zaburzeniami w rozwoju.                      

Stymulowanie psychoruchowego rozwoju dzieci 

niepełnosprawnych.         Kształtowanie umiejętności 

poznawczych i społecznych dzieci niepełnosprawnych.                                                                        

Czynniki dynamizujące rozwój psychiczny dziecka 

niepełnosprawnego. Specyfika komunikacji nauczyciela z 

dzieckiem niepełnosprawnym Indywidualizacja edukacji i terapii 

ze względu na różne obszary niepełnosprawności                                                                     

Współpraca z rodzicami, pomoc psychologiczna i terapeutyczna 

dla rodziców dziecka z niepełnosprawnością.                              

Kształtowanie postaw sprzyjających rozumieniu i akceptacji 

niepełnosprawności                                                                       

Programy wczesnej interwencji w terapii dziecka 

niepełnosprawnego    

 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Kaja B., 1997, Wspomaganie rozwoju – psychostymulacja  i 

psychokorekcja, Bydgoszcz, WSP                                                       

Kościelska M., 1995, Oblicza upośledzenia umysłowego, 

Warszawa, PWN                                                                      

Kowalik S., 1993, Wybrane psychospołeczne problemy 

niepełnosprawności i rehabilitacji (cz. III, rozdz. 6 w: H. Sęk 

(red.),  

Lutowska B. Winczura B. red ,2006 ,Dziecko z zaburzeniami w 

rozwoju., Kraków ,Oficyna Wydawnicza Impuls         

Społeczna psychologia kliniczna, Warszawa, PWN   

Literatura uzupełniająca: 

Obuchowska I. (red.), 1991, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, 

Warszawa, WSiP                                                                   

Pileccy W i J., 1996, Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci 

o obniżonej sprawności umysłowej,Kraków, WSiP  

Pisula E.,1998, Psychologiczne problemy rodziców UW 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do 

obszaru/ obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 



    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

 

 183 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego 

udziału nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela szkoły podstawowej 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka obcego 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

Kompetencje komunikacyjne nauczyciela w sytuacjach edukacyujnych 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 3 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Drugi 

9 Semestr Trzeci 

10 Typ zajęć ćwiczenia 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator  

13 Prowadzący prof. dr hab. Jadwiga kowalikowa; dr Krystyna Choińska 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne  

18 Efekty kształcenia 

Wiedza:  

student zna terminologię psychologiczną i posiada podstawową wiedzę z 

zakresu komunikacji interpersonalnej. Umie omówić procesy rozwoju 

psychicznego ucznia na etapie szkoły podstawowej w kontekście 

złożoności relacji międzyludzkich 

K-W08; S1P_W05, S1P_W03 

Umiejętności:  

właściwie identyfikuje i interpretuje problemy ucznia oraz własne zasoby 

psychiczne potrzebne w dojrzałej komunikacji społecznej. Precyzyjnie 

wyraża komunikaty. Posiada umiejętność doboru odpowiednich form 

reagowania na zachowania jednostki, grupy oraz skutecznie rozwiązuje 

problemy. 

K-U07; H1P-U07 

Kompetencje społeczne:  

rozumie konieczność systematycznego wzbogacania swej wiedzy, 
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szukania nowych rozwiązań pozwalających na kształtowanie właściwej 

relacji z wychowankiem. Monitoruje własne zachowanie wobec uczniów 

oraz innych współpracowników grona pedagogicznego oraz rodziców. 

K-K07; S1P_K01 

19 Stosowane metody dydaktyczne ćwiczenia praktyczne, psychodrama 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Kolokwium sprawdzające 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Obecność zajęciach, aktywne uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie 

kolokwium sprawdzającego 

Zaliczenie z oceną – kolokwium  

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Zainteresowanie studentów świadomym poznawaniem oraz celowym 

kształtowaniem i modyfikowaniem relacji interpersonalnych ze względu 

na dojrzałą komunikacje społeczną z uczniem, gronem pedagogicznym 

i rodzicem. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

        Ćwiczenia 

 Kształtowanie i rozwijanie własnych zasobów dojrzałej 

komunikacji. 

 Czynniki sprzyjające komunikacji po stronie nadawcy i odbiorcy. 

 Asertywność13. . Obrona swoich praw w sytuacjach 

społecznych i osobistych. 

 Rozwój społeczno- moralny nauczyciela i ucznia. Kształtowanie 

wrażliwości moralnej po obu stronach relacji. 

 Trening umiejętności społecznych w grupie klasowej. 

 Zdrowie psychiczne nauczyciela. Wypalenie zawodowe. 

 Diagnozowanie własnych interakcji. Świadome kształtowanie 

i modyfikowanie własnego rozwoju w kontekście dojrzałych relacji 

międzyludzkich. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Aronson, E. (2001), Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 

Siek, S. (1999), Autopsychoterapia, Wydawnictwo KUL, Lublin 

Morreale, S.P., Spitzberg, B. H. i Barge, J.K. (2007), Komunikacja 

między ludźmi, PWN, Warszawa 

Steward, J. (2008), Mosty zamiast murów, podręcznik komunikacji 

interpersonalnej, PWN, Warszawa 

Literatura uzupełniająca: 

Nęcki, Z. (1996), Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo 

Profesjonalnej szkoły Biznesu, Kraków 

Nęcki, Z. (1996), Atrakcyjność wzajemna, Wydawnictwo profesjonalnej 

Szkoły Biznesu, Krakow 

Thompson, P. (1998), Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i S-

ka, Poznań 

Rylke, H. i Klimowicz, G. (1992), Szkoła dla ucznia, WSiP, Warszawa 

 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 
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Sylabus przedmiotu emisja głosu i kultura żywego słowa  

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Emisja głosu i kultura żywego słowa 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 2 (1/1) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Pierwszy 

9 Semestr Pierwszy 

10 Typ zajęć Wykład/ćwiczenia  

11 Liczba godzin 15/15 

12 Koordynator  

13 Prowadzący 
dr Elżbieta Kwinta, dr Krystyna Choińska, mgr Marta 

Mikosińska, mgr Stanisław Świder 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne brak  

18 Efekty kształcenia 

Wiedza 

 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu 

anatomii, fizjologii i zasad działania aparatu oddechowego, 

gardła, krtani, aparatu artykulacyjnego i rezonatorów, a 

także kultury żywego słowa – zorientowaną na 

zastosowania praktyczne w nauczaniu zintegrowanym; 

 ma podstawową wiedzę dotyczącą higieny głosu i wpływu 

prawidłowej emisji na budowanie barwy i dynamiki głosu;  

K_W05; H1P_W04, S1P_W05 

Umiejętności 

   wystąpienia ustne dostosowane do 

różnych sytuacji komunikacyjnych, wykorzystując 

werbalne  

i pozawerbalne środki ekspresji; 

 potrafi zgodnie z przyjętymi kryteriami sztuki żywego 

  głosowo tekst;  

   istoty i kolejności rozwiązywania 

problemów emisyjnych; 

K_U06; H1P_U01, H1P_U06, H1P_U11, H1P_U12  

Kompetencje społeczne 

 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, przekładania 

wiedzy teoretycznej na praktyczne umiejętności w zakresie 

emisji głosu i kultury języka. 

 ma umiejętności sprawnego, świadomego i higienicznego 

operowania aparatem głosowym oraz samokontroli w 
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zakresie pracy narządu oddechowego i artykulacyjnego.  

K_K03; S1P_K04, H1P_K06, S1P_K06 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

 wykład konwersatoryjny; 

  ćwiczeń;  

 prezentacja multimedialna; 

 dyskusja i analiza;  

 instruktarz; 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

 

 aktywna współpraca na zajęciach, prawidłowe 

wykonywanie odpowiednich ćwiczeń:50 %; 

 interpretacja głosowa utworu literackiego: 25%; 

 wystąpienie ustne:25% 

 

Ocena prezentacji ustnych opiera się na podstawie 

następujących kryteriów:  

prawidłowa emisja głosu, prawidłowe frazowanie, właściwe 

wykorzystanie rezonatorów głosowych, dobra dykcja i 

artykulacja, prawidłowy akcent i odpowiednia intonacja, 

właściwe tempo i odpowiednio dobrana barwa głosu. 

Skala ocen: 3.0 dostateczny (51-60%), 3.5 dostateczny plus (61-

70%), 4.0 dobry (71-80%), 4.5 dobry plus (81-90%), 5.0 bardzo 

dobry (91-100%) 

 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną na podstawie: 

 aktywnej  współpracy na zajęciach i wykonywaniu 

odpowiednich ćwiczeń: 50%; 

 interpretacji głosowej utworu literackiego: 25%; 

 wystąpienia ustnego:25% 

 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Wybrane zagadnienia z kultury żywego słowa.  

Prawidłowa emisja głosu – zasady, ćwiczenia prawidłowej 

emisji głosu.  

Ćwiczenia oddechowe i fonacyjne. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

1. Głos jako narzędzie pracy. 

2. Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii aparatu 

głosowego.  

3. Wybrane zagadnienia z fonetyki artykulacyjnej.  

4. Teorie powstawania głosu. 

5. Rezonatory głosowe i ich rola. 

6. Prawidłowa emisja głosu – zasady, ćwiczenia 

prawidłowej emisji głosu. Ćwiczenia artykulacyjne i 

dykcyjne. 

8. Techniki oddychania. Fizjologia procesu 

oddechowego.  

9. Rola terapii w profilaktyce zaburzeń głosu. 

10. Ćwiczenia oddechowe i fonacyjne.  

11. Higiena pracy głosem. 

12. Praktyczne treningi relaksacyjne.  

13. Samodzielna praca nad głosem.  

14. Ćwiczenia w interpretacji głosowej  różnych tekstów:: 

odpowiednie  frazowanie, pauzowanie akcent, 

intonacja, tempo mówienia, modulacja głosu, barwa 

głosu. 

 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 

Literatura podstawowa: 

 Bednarek J.D., Ćwiczenia wyrazistości mowy, 

Wrocław 2002. 
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 Gawęda K., Łazewski J., Uczymy się poprawnej 

wymowy, Warszawa 1995 

 Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli, red. 

Śliwińska-Kowalska M., Łódź 1999. 

 Klemensiewicz Z., Prawidła poprawnej wymowy 

polskiej, (oprac.), Wrocław–Warszawa–Kraków–

Gdańsk 1973. 

 Bąk P., Czytanie i recytacja w klasach początkowych, 

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 

1984.  

 Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego 

mówienia, Gdańsk 2007. 

Literatura uzupełniająca: 

 Zalesska-Kręcicka M., Kręcicki T., Wierzbicka E., 

Głos i jego zaburzenia: zagadnienia higieny i emisji 

głosu, Wrocław 2004. 

 Cyniak E.,
 

Estetyczne funkcje szkolnej interpretacji 

głosowej, [w:] Problematyka tekstu głosowo 

interpretowanego (II), pod red. K. Lange, W. 

Sawryckiego i P. Tańskiego, Toruń 2006. 

 Jaroszyński Cz., Jaroszyński P., Podstawy retoryki 

klasycznej, Warszawa 2002.. 

 Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. 

Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2009. 

 M. Piwko, A Przybysz, Emisja głosu nauczyciela, 

Centralny Ośrodek   Doskonalenia Nauczycieli, 

Warszawa 2006. 

 Polański K., (red.): Encyklopedia językoznawstwa 

ogólnego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 

Wrocław 2003. 

 Problematyka tekstu głosowo interpretowanego (II), 

pod red. K. Lange, W. Sawryckiego i P. Tańskiego, 

Toruń 2006. 

 Sawrycki W., Kultura żywego słowa, Toruń 1985. 

Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. 

Dunaj, Warszawa 2000. 

 Szletyńska Z., Szletyński H., Prawidłowe mówienie. 

Ćwiczenia i wskazówki, Warszawa 1982. 

25 

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 

przedmiotu do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu podstawy prawa oświatowego 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Podstawy prawa oświatowego 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów III 

9 Semestr VI 

10 Typ zajęć Wykłady 

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr Kazimierz Koprowski 

14 Język wykładowy Język polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne  

18 Efekty kształcenia 

Wiedza   

Słuchacz zna podstawowe akty prawne dotyczące oświaty i 

rozumie powiązania z prawem samorządowym i 

wewnątrzszkolnym;  

K_W14; S1P_W09 

Umiejętności 

Słuchacz poprzez pogłębianie wiedzy i dokształcanie potrafi 

dostosować się do nowych sytuacji i warunków, w tym 

prawnych  i ekonomicznych.  

K_U11; S1P_U06, S1P_05 

Kompetencje społeczne 

Słuchacz jest przekonany o wadze i znaczeniu profesjonalnego 

przygotowania etycznego nauczyciela w pracy zawodowej -  w 

relacji z uczniami i  ich rodzicami 

K-K03; S1P_K04, S1P_06, H1P_H06 

19 Stosowane metody dydaktyczne Wykład wizualizowany, elementy dyskusji kierowanej 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Ocenie podlega znajomość podstawowych aktów  prawnych 

dotyczących oświaty 

21 Forma i warunki zaliczenia 
Warunkiem zaliczenia z oceną przedmiotu jest 100% obecność i 

aktywność podczas zajęć. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Podstawy prawne polskiego systemu oświaty; Systematyka 

najważniejszych aktów prawnych obowiązujących w prawie 

oświatowym; Zewnętrzne akty prawa – ustawy, rozporządzenia, 

a akty prawa powstające w szkole; 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 
1. Omówienie podstawowych aktów prawnych w oświacie 

związanych z funkcjonowaniem nauczyciela w szkole 
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publicznej i niepublicznej; 

2. Awans zawodowy nauczyciela; 

3. Obowiązki i przywileje nauczyciela wynikające z aktów 

prawnych; 

4. Prawo wewnątrzszkolne a zakres zadań nauczyciela:  

statut, uchwały rady pedagogicznej, regulaminy 

wewnętrzne. 

 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Karta Nauczyciela Komentarz Barański Andrzej, 

Rozwadowska-Skrzeczyńska Joanna, Szymańska Maria 

Ustawa o systemie oświaty Komentarz Pilich Mateusz 

Danuta Kurzyna-Chmiel, Podstawy prawne i organizacyjne 

oświaty. Prawo oświatowe w zarysie  

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 

 

 



    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

 

 191 

Sylabus przedmiotu ochrona prawna własności intelektualnych 

 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

2 Kierunek studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka 

obcego 

3 Nazwa modułu 

kształcenia/przedmiotu 

Ochrona prawna własności intelektualnej 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 1 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1 

10 Typ zajęć Wykład 

11 Liczba godzin 15 

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Urszula Blicharz 

14 Język wykładowy  

15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

Efekty kształcenia 

Student: 

 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony 

własności intelektualnej i prawa autorskiego  

 potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa 

odnoszącego się do instytucji kultury i edukacji oraz mediów, 

w szczególności prawa autorskiego i związanego  

z zarządzaniem własnością intelektualną 

 przez pogłębianie wiedzy za zakresu prawnej ochrony 

własności intelektualnej i dokształcanie w tym zakresie potrafi 

dostosować się do nowych sytuacji i warunków  

(K_K04, S1P_K04); 

19 Stosowane metody dydaktyczne elementy wykładu połączonego z prezentacją rozstrzygnięć 

sądowych oraz rozwiązywanie nieskomplikowanych kazusów i 

analiza praktyczna dokumentów (pism, umów itp.) 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

prace pisemne na zadany temat, obejmujące także konieczność 

dokonania analizy prawnej odnośnie do konkretnych stanów 

faktycznych (kazusów) o nieskomplikowanym charakterze 

21 Forma i warunki zaliczenia Forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną po semestrze 6. 

Warunki zaliczenia:  

 kolokwium obejmujące test lub pytania opisowe (wymagana 
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jest połowa maksymalnej liczby punktów). 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) Zakres przedmiotu – pojęcie „własność intelektualna”.  

Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa autorskiego – przed-miot, 

podmiot, treść autorskich praw osobistych, treść autorskich praw 

majątkowych i jej ograniczenia, umowy, prawa pokrewne, 

wizerunek.  

Problematyka dotycząca prawa własności przemysłowej:  

1) patenty; 2) wzory użytkowe; 3) wzory przemysłowe; 4) znaki 

towarowe. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) I. Pojęcie własności intelektualnej. 

1. Sposób rozumienia pojęcia „własność intelektualna”. Geneza i 

uzasadnienie przyznania ochrony dobrom niematerialnym. 

2. Źródła prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej 

(ustawa, umowy międzynarodowe, prawo europejskie). 

3. Pojęcie „utworu” na gruncie prawa autorskiego. Definicja 

ustawowa, katalog egzemplifikacyjny, przykłady zaczerpnięte z 

orzecznictwa sądowego, przypadki sporne i graniczne. 

Refleksja nad liberalizacją wymogów i próba znalezienia 

rozwiązania. 

4. Utwór samoistny, zależny, inspirowany i dzieło z 

zapożyczeniami – przykłady oraz konsekwencje prawne 

zaliczenia danego utworu do określonej kategorii. 

5. Ustawowe wyłączenia spod ochrony (dokumenty i materiały 

urzędowe, projekty aktów prawych itp.). 

II. Podmioty prawa autorskiego i treść prawa. 

1. Twórca. Współtwórcy (przesłanki współtwórczości). 

2. Wydawca, producent, pracodawca i inne podmioty. 

3. Autorskoprawny status prac dyplomowych. 

4. Charakter katalogu praw osobistych. Ogólna charakterystyka 

(czas trwania, ochrona po śmierci, nieprzenoszalność itp.). 

5. Prawo do autorstwa (aspekt pozytywny i negatywny, pojęcie i 

rodzaje plagiatu, plagiat w działalności naukowej, inne 

zjawiska podobne do plagiatu: autoplagiat, ghostwriting, plagiat 

„odwrócony”, plagiat w pracach dyplomowych). 

III. Prawo do integralności. Autorskie prawa majątkowe i ich 

ograniczenia. 

1. Prawo do integralności utworu i inne prawa osobiste. 

2. Pojęcie autorskich praw majątkowych – definicja ustawowa, 

pola eksploatacji, czas trwania i inne cechy. 

3. Postacie (formy) korzystania z utworu (przykłady, podziały). 

Prawo do wynagrodzenia. 

4. Pojęcie i charakter dozwolonego użytku. 

5. Dozwolony użytek osobisty (regulacja ustawowa, przykłady, 

zagadnienie kserowania podręczników itp.). 

IV. Dozwolony użytek publiczny. 

1. Uzasadnienie istnienia regulacji i jej kazuistyczny charakter. 

2. Przesłanki tzw. prawa przedruku. 

3. Przesłanki prawa cytatu. 
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4. Inne postacie – przywileje biblioteczne, licencje dla szkół  

i ośrodków dokumentacji itp. 

5. Obowiązek podania źródła (art. 34 pr. aut.). 

6. Tzw. test trójstopniowy z art. 35 pr. aut. 

V. Umowy z zakresu prawa autorskiego. 

1. Ogólna charakterystyka. 

2. Ustawowe reguły odnoszące się do umów. 

3. Zasady redakcji kontraktów autorskich. 

4. Licencje open source i creative commons. 

VI. Prawa pokrewne i wizerunek. 

1. Pojęcie. 

2. Prawa artystów wykonawców. 

3. Prawa do fonogramów i wideogramów. 

4. Prawa do nadań. 

5. Ochrona wizerunku i jej wyłączenia. 

VII. Prawo autorskie w Internecie. 

1. Przedmiot ochrony i podmiot oraz treść prawa autorskiego. 

2. Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego w Inter-

necie (dostawcy zawartości sieci, dostawcy usług i 

użytkownika końcowego). 

3. Piractwo i transfer plików MP3. 

4. Rozpowszechnianie przedmiotów praw autorskich w sieci 

(webcasting i simulcasting, usługi on demand oraz near-on- 

-demand). 

5. Miejsce korzystania z utworu. 

VIII. Regulacje z zakresu prawa własności przemysłowej. Wynalazki 

i ochrona patentowa. 

1. Pojęcie i źródła prawa własności przemysłowej. 

2. Pojęcie wynalazku (nowość, poziom wynalazczy, przemysłowa 

stosowalność). 

3. Rozwiązania wyłączone spod ochrony patentowej. 

4. Zakres prawa z patentu. 

IX. Wzory użytkowe i wzory przemysłowe. 

X. Znaki towarowe i udzielane na nie prawa ochronne. 

1. Pojęcie znaku towarowego. 

2. Przeszkody udzielenia prawa ochronnego (brak zdolności 

odróżniającej, przeszkody wynikające z art. 131 i 132 p.w.p.). 

 Udzielenie prawa ochronnego (pierwszeństwo, zgłoszenie 

znaku towarowego i jego rozpatrzenie). 

24 
Literatura podstawowa   

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa 

1. M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo 

autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu, Warszawa 2007. 

2. U. Promińska, E. Nowińska, M. Du Vall, Prawo własności 

przemysłowej, Warszawa 2008. 



    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

 

 194 

Literatura uzupełniająca 

J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2010. 

25 Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 Sposób określania liczby punktów 

ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS- zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu technologia informacyjna w pracy nauczyciela 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka 

obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Technologia informacyjna w pracy nauczyciela 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 2 

10 Typ zajęć Zajęcia z technologii informacyjnych 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Anna Sikora 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
Umiejętność pracy w środowisku Windows (uruchomienie 

programu, zapis pliku, kopiowanie, poczta email). 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza 

Student posiądzie wiedzę  w zakresie wykonywania obliczeń i 

wykresów przy użyciu programu MS Excel oraz efektywnego 

tworzenia dużych i skomplikowanych dokumentów w edytorze 

MS Word z pakietu MS Office a także  innych pakietów np. 

OpenOffice lub LibreOffice.  

K_W12;S1P_W06 

Umiejętności 

   tworzenia pomocy 

prezentacyjnych z wykorzystaniem MS Power Point (lub 

podobnego). 

   korzystania z 

zasobów informacyjnych oraz usług Internetu. 

  K_U04;H1P_U01, H1P_U03,H1P_U10 

   Kompetencje społeczne 

 jest świadomy istnienia i znaczenia etycznego wymiaru 

w badaniach naukowych  

K_K05; S1P_K02, H1P_K03 

19 Stosowane metody dydaktyczne 
Wykład informacyjny, wykład ilustrowany, praca indywidualna 

z pomocami dydaktycznymi. 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 
 Obecność  na zajęciach (min 70 %, po połowie w obu 
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efektów kształcenia głównych blokach tematycznych) 

 Efektywna praca na zajęciach (pliki z zajęć  wysyłane pocztą 

–min 70% w obu głównych blokach tematycznych) 

 Kolokwium zaliczeniowe 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa 

i aktywności na zajęciach: bieżąca ocena udziału w dyskusji. 

Zaliczenie z oceną . 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Niniejszy kurs obejmuje programowo przegląd podstawowych 

zagadnień z zakresu technologii informacyjnych (IT). W skład 

kursu wchodzą: przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, 

wykorzystanie Internetu jako bazy informacji, komunikacja 

internetowa, tworzenie prezentacji. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Podstawowe operacje edycyjne w programie MS Word (zasady 

ogólne pisania tekstów). Formatowanie tekstu i akapitu. 

Zastosowanie tabulatorów, tworzenie i edycja tabel, 

zastosowanie pól tekstowych (ramek). Przegląd 

zaawansowanych możliwości programu (style, zaawansowane 

numerowanie stron (nagłówki i stopki), przypisy, odsyłacze, 

tworzenie spisu treści i spisu podpisanych obiektów (np. 

rysunków)). Tworzenie dokumentów korespondencji seryjnej.  

Podstawowe zasady korzystania z arkusza kalkulacyjnego MS 

Excel (formatowanie komórek), wykonywanie prostych obliczeń 

(wykorzystanie operatorów arytmetycznych i wbudowanych 

funkcji, adresowanie względne i bezwzględne, nazwy 

komórek/bloków), tworzenie i edycja wykresów, formatowanie 

warunkowe, wczytywanie danych ze źródeł zewnętrznych, 

sortowanie/filtrowanie danych, raport tabeli przestawnej. 

Zasady tworzenia prezentacji w programie MS Power Point. 

Edycja slajdów, przejścia slajdów, sterowanie pokazem. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 
1. Internet: http://office.microsoft.com  

2. „OpenOffice 2.0” Praca zbiorowa, Amistad 2005; 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus przedmiotu pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 

 

Nr pola Nazwa pola Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny 

2 Kierunek studiów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka 

obcego 

3 Nazwa modułu 

kształcenia/przedmiotu 

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 1 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 1 

10 Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne 

11 Liczba godzin 5 

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr Małgorzata Kołpa 

14 Język wykładowy  

15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne  

18 Efekty kształcenia 

Student:  

 ma podstawową wiedzę o zasadach udzielania pierwszej po-

mocy w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności 

kulturalnej, edukacyjnej, medialnej (KW_16  S1PW01)  

 ma podstawowe umiejętności z zakresu zasad udzielania 

pierwszej pomocy niezbędne do pracy w instytucjach kul-tury i 

edukacji oraz w mediach; 

 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie 

 potrafi współdziałać w grupie w różnych sytuacjach oraz 

stanach zagrożenia życia; 

19 Stosowane metody dydaktyczne ćwiczenia praktyczne 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

praktyczny sprawdzian wszystkich umiejętności nabytych  

w trakcie zajęć 

21 Forma i warunki zaliczenia zaliczenie z oceną po semestrze 6 

Warunki zaliczenia:  

 zaliczenie wszystkich ćwiczeń wykonywanych w trakcie zajęć. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) Praktyczne umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy w 

różnych sytuacjach oraz stanach zagrożenia życia. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 1. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (ćwiczenia praktyczne 
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masażu serca prowadzone na fantomie). 

2. Krwotok, opatrywanie ran (sposoby bezpośredniego tamowania 

krwawienia, tamowanie krwotoków tętniczych i żylnych, 

zastosowanie opatrunków uciskowych, zimnych okładów). 

3. Złamanie kości lub kręgosłupa (unieruchomienie 

prowizoryczne).  

4. Pomoc doraźna w przypadku oparzeń, odmrożeń, zachłyśnięć, 

urazów gałki ocznej, ucha.  

5. Postępowanie w przypadkach zatruć pokarmowych, 

chemicznych, alkoholem, środkami odurzającymi. 

24 
Literatura podstawowa   

i uzupełniająca 

Literatura podstawowa  

1. Buchfelder A., Buchfelder M., Podręcznik pierwszej pomocy, 

Warszawa 2008. 

2. Międzynarodowe Wytyczne Resuscytacji 2000. Pod-sumowanie 

i schematy postępowania według Europejskiej Rady 

Resuscytacji, Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2002. 

Literatura uzupełniająca 

1. Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. 

Podręcznik dla studentów, pod red. J. Andresa, Kraków 2004. 

2. Sefrin P., Schua R., Postępowanie w nagłych przypadkach, pod 

red. Z. Rybickiego, Wrocław 2001. 

3. Wojciechowski E., Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, 

Gdańsk 1998. 

25 Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 Sposób określania liczby punktów 

ECTS 

 

27 Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 Liczba punktów ECTS- zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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 Sylabus przedmiotu podstawy logopedii 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Podstawy logopedii 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów Trzeci 

9 Semestr Szósty 

10 Typ zajęć Ćwiczenia 

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr Beata Domańska 

14 Język wykładowy Polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne Wiedza z zakresu psychologii 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza 

Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie 

jej źródła 

oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych 

oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej, 

zorientowaną na zastosowania praktyczne w działalności 

edukacyjnej; 

ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu 

życia zarówno 

w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz 

społecznym, zorientowaną na praktyczne zastosowanie w 

działalności edukacyjnej ; 

ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur 

społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących 

między nimi relacjach  zorientowaną na praktyczną działalność 

edukacyjną; 

K_W05; H1P_W04, S1P_W05 

Umiejętności 

potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z 

zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu 

analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, 

wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a 

także motywów i wzorów ludzkich zachowań; 

potrafi samodzielnie  zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w 

języku rodzimym i obcym) 

i nowoczesnych technologii (ICT), zorientowaną na praktykę 

edukacyjną; 
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K_U03; H1P_U04, H1P_U06, S1P_U03, S1P_U08 

Kompetencje społeczne 

ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 

profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad 

etyki zawodowej; 

współdziała z grupami, organizacjami i instytucjami 

realizującymi działania pedagogiczne, takimi, jak: poradnie 

wychowawczo – zawodowe, poradnie psychologiczne, domy 

dziecka, domy pomocy społecznej i innymi 

K_K04; S1P_K04, H1P_K04 

K_K05; S1P_K02, H1P_K02 

 

19 Stosowane metody dydaktyczne 

Metody aktywizujące, 

prezentacje z wykorzystaniem środków multimedialnych,  

projekty,  

analiza przypadku, 

dyskusje grupowe. 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa 

i aktywności na zajęciach: bieżąca ocena udziału w dyskusji. 

Ocena z kolokwium zaliczeniowego. 

Ocenie podlega: 

 znajomość problematyki omawianej na zajęciach i 

lektur, 

 aktywny udział w zajęciach (m.in. uczestnictwo w 

dyskusjach, indywidualna praca), 

21 Forma i warunki zaliczenia zaliczenie z oceną 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Biologiczne podstawy rozwoju mowy. 

Elementy fonetyki artykulacyjnej. 

Kształtowanie i rozwój mowy dziecka. 

Klasyfikacje zaburzeń mowy. 

Wady wymowy i sposoby ich korygowania. 

Zaburzenia płynności mówienia. 

Kształtowanie mowy dziecka z wadą słuchu. 

Rozwój mowy dziecka z upośledzeniem umysłowym. 

Rewalidacja mowy dziecka z uszkodzeniami CUN. 

Rewalidacja zaburzeń mowy dzieci z zaburzeniami rozwoju 

psychicznego.  

Wielospecjalizacyjna współpraca na rzecz pomocy dziecku z 

zaburzeniami mowy. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Biologiczne podstawy rozwoju mowy: budowa i 

funkcjonowanie narządów mowy, narządu słuchu, mechanizmy 

nadawania i odbierania mowy. 

Elementy fonetyki artykulacyjnej: klasyfikacja głosek, opis 

układów artykulacyjnych głosek na postawie obrazów głosek M. 

Abińskiego, palatogramów oraz labiogramów. 

Kształtowanie i rozwój mowy dziecka: rozwój słuchu 

fonematycznego, etapy kształtowania mowy dziecka, ilościowy  

i jakościowy opis rozwoju mowy. 

Klasyfikacje zaburzeń mowy: wg I. Styczek, L.Kaczmarka, 

St.Grabiasa 

Wady wymowy i sposoby ich korygowania: przyczyny wad 

wymowy Kryteria oceny wymowy, błędy a wady wymowy, 

charakterystyka wad wymowy, postępowanie logopedyczne 

dotyczące terapii wad, skutki wad wymowy; analiza przypadku.  

Zaburzenia płynności mówienia: pojęcie jąkania i giełkotu, 

teorie etiologii jąkania, objawy i rodzaje jąkania, podział i 
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charakterystyka wybranych metod terapii osób jąkających się. 

Kształtowanie mowy dziecka z wadą słuchu: klasyfikacje 

zaburzeń słuchu, uszkodzenie słuchu a rozwój językowy, 

poznawczy, emocjonalny i społeczny, zaburzenia rozwoju 

mowy u dzieci z różnymi ubytkami słuchu, metody wychowania 

językowego dzieci niesłyszących –istota stosowania w 

zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. Analiza 

przypadku. Rozwój mowy dziecka z upośledzeniem 

umysłowym: klasyfikacja stopni upośledzenia, rozwój mowy i 

jego zaburzenia w poszczególnych stopniach upośledzenia 

umysłowego, pojecie oligofazji, zasady i techniki pracy 

logopedycznej w oligofazji. 

Rewalidacja mowy dziecka z uszkodzeniami CUN: opis 

zaburzeń dyzartrycznych u dzieci -definicja, przyczyny, objawy, 

ustalanie celów i strategii postępowania w przypadkach mpd, 

metody usprawniania mowy dzieci z ograniczonymi 

możliwościami  realizacyjnymi  (ćwiczenia oddechowe i 

fonacyjne, usprawnianie motoryki narządów mowy, ćwiczenia 

artykulacyjne i prozodyczne). Zaburzenia o charakterze 

afatycznym: bogactwo terminów i różny znaczeniowy tych 

samych pojęć, przyczyny i objawy zaburzeń ekspresji i percepcji 

mowy, metody wspierania rozwoju mowy w zaburzeniach 

komunikacji językowej. 

Rewalidacja zaburzeń mowy dzieci z zaburzeniami rozwoju 

psychicznego: mutyzm –przyczyny i objawy, wspieranie 

rozwoju umiejętności komunikacyjnych dziecka. 

Wielospecjalizacyjna współpraca na rzecz pomocy dziecku z 

zaburzeniami mowy: organizacja pomocy logopedycznej  w 

placówkach oświatowych, dziecko z zaburzeniami mowy w 

klasie szkolnej, rola nauczyciela w terapii dziecka, współpraca z 

rodzicami. 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

Literatura podstawowa: 

Demel G.: Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola. 

Warszawa, 1996 

Minczakiewicz E: Mowa-Rozwój-Zaburzenia-Terapia. Kraków, 

2000 

Stecko E.: Zaburzenia mowy u dzieci. Wczesne rozpoznawanie i 

postępowanie logopedyczne, W-awa, 2008 

Sołtys-Chmielowicz A. Zaburzenia artykulacji: teoria i praktyka, 

Kraków; 2008 

Wiśniewska B.: Terapia zaburzeń mowy, Warszawa, 2002. 

 

Literatura Uzupełniająca: 

Chrzanowska A , Szoplik K: Zabawy i ćwiczenia logopedyczne: 

/ś/ź/ć/dź/: poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców 

Kielce 2004  

Chrzanowska A.: Zabawy i ćwiczenia logopedyczne: /s/z/c/dz/ 

poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców Kielce 2004  

Cieszyńska J. Korendo M. Wczesna interwencja terapeutyczna, 

K-ów 2007 

Gurba U.: Zeszyty logopedyczne K-ów, 1994 

Krakowiak K. Szkice o wychowaniu dzieci niesłyszących, 

Stalowa Wola, 2003 

Lichota E: Profilaktyka jąkania i niepłynności mówienia, Lublin 

2008 

Młynarska M: Psychostymulacyjna metody kształcenia i 

rozwoju mowy,W-wa, 2000 

Paluch A., Drewniak – Wołosz E., Mikosza L.: Afa – skala. Jak 

badać  mowę dziecka afatycznego, Kraków 2003  

RocławskiB.: Poradnik fonetyczny dla nauczycieli. Warszawa, 

1986 

Rodak H,: Terapia dziecka z wadą wymowy Warszawa, 2002 
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Skorek E. Dzieci z zaburzeniami mowy w środowisku 

rówieśniczym w klasie szkolnej, Kraków, 2000 

Skorek E.: Podręczny słownik logopedyczny, Kraków, 2000 

Słodownik-Rycaj E. :O mowie dziecka. Jak zapobiegać 

powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju. W-wa 2000 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 
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Moduł V – Praktyka zawodowa
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Sylabus - praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka Instytut Humanistyczny  

2 Kierunek studiów 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu Praktyka psychologiczno-pedagogiczna 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 2 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów I 

9 Semestr 2 

10 Typ zajęć praktyka  

11 Liczba godzin 30 

12 Koordynator  

13 Prowadzący mgr Jolanta Pikul-Witek, mgr Urszula Kozioł 

14 Język wykładowy polski 

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne 
Opanowanie elementarnej wiedzy i umiejętności w zakresie 

kształcenia psychologiczno-pedagogicznego 

18 Efekty kształcenia 

Wiedza 

-zna podstawową terminologię psychologiczną i 

pedagogiczną zorientowaną na zastosowania praktyczne w  

działalności edukacyjnej,   

-ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i 

funkcjonowaniu instytucji związanych z edukacją 

przedszkolną i wczesnoszkolną, 

- zna podstawowe metody pracy dydaktyczno – 

wychowawczej w przedszkolu i szkole podstawowej,      

Umiejętności 

-samodzielnie przygotowuje konspekt zajęć i przeprowadza je 

pod kierunkiem nauczyciela,    

-potrafi ocenić przydatność metod, procedur do 
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przygotowania i realizacji procesu dydaktycznego, 

- potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu 

psychologii do diagnozowania, analizowania, interpretowania 

i prognozowania różnego rodzaju sytuacji i zdarzeń 

pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań 

praktycznych,    

-potrafi samodzielnie przygotować dokumentację 

prowadzonych zajęć i umiejętnie argumentować swoje 

poglądy,    

K_U13;S1P_U06 

Kompetencje społeczne 

-potrafi określić cele priorytetowe w wykonywanych 

zadaniach,   

-ma świadomość poziomu własnej wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych,    

- trafnie identyfikuje problemy występujące w sytuacjach 

edukacyjnych i wychowawczych oraz aktywnie podejmuje 

zadania zawodowe,    

K_K02; S1P_K07 

19 Stosowane metody dydaktyczne Konsultacje indywidualne i grupowe 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

Sprawozdania z przeprowadzonych obserwacji, konspekty 

lekcji wychowawczych 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie z oceną po semestrze 2. 

Uczestnictwo w zajęciach praktycznych, poprawnie napisane 

konspekty 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Student zdobywa wiedzę o funkcjonowaniu przedszkola i 

szkoły podstawowej, dokonuje obserwacji dzieci podczas 

lekcji i zajęć pozalekcyjnych, samodzielnie przygotowuje 

zajęcia lekcyjne, a następnie dokonuje ich krytycznej analizy. 

Zapoznaje się z programem wychowawczo – dydaktycznym 

placówek, w których odbywa praktykę. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji 

opiekuńczo-wychowawczych poprzez:  

    1.  zapoznanie się ze specyfiką przedszkola i szkoły, w 

których odbywana jest praktyka, a w szczególności poznanie 

realizowanych przez nie zadań opiekuńczo - 

wychowawczych,  sposobu funkcjonowania placówki, 

organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów 

pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji; 

    2.  obserwowanie:  

  zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie 

aktywności formalnych i nieformalnych grup 

uczniów,  

  aktywności poszczególnych dzieci, w tym uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

  interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – 

dziecko oraz interakcji między dziećmi, 

  procesów komunikowania interpersonalnego i 

społecznego w grupach wychowawczych, ich 

prawidłowości i zakłóceń,  

  czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk 

oraz prowadzonych przez niego zajęć,  
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  sposobu integrowania przez opiekuna praktyk 

różnej działalności, w tym opiekuńczo-

wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i 

terapeutycznej,  

 dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników 

grupy, zachowania i postaw dzieci, 

 działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na 

rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania 

dyscypliny w grupie;  

      3.  współdziałanie z opiekunem praktyk w:  

 sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz 

zapewnianiu bezpieczeństwa,  

 podejmowaniu działań wychowawczych 

wynikających z zastanych sytuacji,  

 prowadzeniu zorganizowanych zajęć 

wychowawczych, 

 podejmowaniu działań na rzecz wychowanków o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych;  

      4.  pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w 

szczególności:  

 diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji 

jednostek w grupie,  

 poznawanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji 

społecznej, potrzeb, zainteresowań i zdolności, a 

także określanie poziomu rozwoju oraz wstępne 

diagnozowanie dysfunkcji i zaburzeń,  

 samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-

wychowawczych wobec grupy i poszczególnych 

uczniów i wychowanków w grupie,  

 sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej 

aktywności uczniów i wychowanków,  

 organizacja i prowadzenie zajęć wychowawczych (w 

tym zajęć integrujących grupę i działań 

profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie 

opracowywane scenariusze zajęć,  

 animowanie aktywności grupy i współdziałania jej 

uczestników, organizowanie pracy uczniów i 

wychowanków w grupach zadaniowych,  

 podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami i 

wychowankami (w tym uczniami o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych),  

 podejmowanie działań wychowawczych o 

charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, 

zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych 

lub nieprzestrzegania ustalonych zasad  

 sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami 

poza terenem szkoły lub placówki;  

       5.  analizę i interpretację zaobserwowanych albo 

doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym:  

 prowadzenie dokumentacji praktyki, 

 konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, 

 samoocenę funkcjonowania w trakcie realizowania 

zadań opiekuńczych i wychowawczych, 

 ocenę przebiegu prowadzonych działań oraz 

realizacji zamierzonych celów, 

 konsultacje z opiekunem praktyk obserwowanych i 

przeprowadzanych działań, 

 omawianie gromadzonych doświadczeń w grupie 

studenckiej. 

 



    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

 

 207 

24 Literatura podstawowa i uzupełniająca 

 

Literatura podstawowa: 

1. Fontana D., Psychologia dla nauczycieli, Wyd. Zysk 

i S-ka, Poznań 1998 

2. Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane 

problemy badawcze i rozwiązania praktyczne. Wyd. 

Impuls Kraków  2011 

3. Stasica J., Moja pierwsza klasa. Poradnik dla 

nauczyciela, Wyd Impuls Kraków 2011 

4. Tripp D., Zdarzenia krytyczne w nauczaniu, WSiP 

Warszawa 1996 

Literatura uzupełniająca: 

1. Adler B.R., Rosenfeld L.B., Proctor R.F., Relacje 

interpersonalne. Proces porozumiewania się, Dom 

Wydawniczy Rebis, Poznań 2006 

2. Janowski K., Uczeń w teatrze życia szkolnego, 

WSiP Warszawa 1995 

3. Pankowska D., Pedagogika dla nauczycieli w 

praktyce. Materiały metodyczne, Impuls, Kraków 

2011 

4. Rylke H., Klimowicz G., Szkoła dla ucznia. Jak 

uczyć życia z ludźmi, WSiP Warszawa 1992 

 

 

 

 25 

Przyporządkowanie modułu kształcenia/ 

przedmiotu do obszaru/ obszarów 

kształcenia 

 

26 Sposób określenia liczby punktów ECTS  

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

 

28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus - praktyka nauczycielska w przedszkolu i w szkole podstawowej 

 

 

Nr pola 

 

 

Nazwa pola 

 

Opis 

1 Jednostka  

2 Kierunek studiów  
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem języka 

obcego 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

Praktyka nauczycielska w przedszkolu i w szkole podstawowej 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu  

5 Kod Erasmusa  

6 Punkty ECTS 6 (2/4) 

7 Rodzaj modułu  

8 Rok studiów II 

9 Semestr III, IV 

10 Typ zajęć praktyka 

11 Liczba godzin 150 (70/80) 

12 Koordynator  

13 Prowadzący dr Wanda Kulesza 

14 Język wykładowy  

15 Zakres nauk podstawowych  

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

 

17 Wymagania wstępne • ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne;  

18 Efekty kształcenia 

Zgodne ze standardami kształcenia przygotowującego do 

wykonywania zawodu nauczyciela. 

 

W zakresie wiedzy: 

 

•  ma podstawową wiedzę o celach statutowych, misji  

różnych  typów  przedszkoli  i  szkół;   

• ma  podstawową  wiedzę  o  funkcjonowaniu  i  

specyfice  pracy  w  różnych  środowiskach 

wychowawczych, głównie w przedszkolach i 

szkołach; 

•  ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach 

systemu edukacji, w tym szczególnie w różnych typach; przedszkoli i szkół. 

•  ma podstawowa wiedzę z metodyki wykonywania 

zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w 
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wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu wczesnoszkolnym; 

•  zna podstawę programową i programy nauczania 

realizowane w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu 

wczesnoszkolnym. 

K_W07; S1P_W02, S1P_W03 

W zakresie umiejętności: 
 

•  potrafi  obserwować  i  interpretować  zjawiska  

społeczne  w  celu  zrozumienia  relacji panujących 

wśród uczniów na terenie przedszkoli i szkół; 

 

• potrafi  analizować i  interpretować  

występujące  w  grupie  sytuacje  wychowawcze  (np. 

konflikty, odrzucenie, dobór spontaniczny

 dzieci w grupy), edukacyjne

 (np. brak zainteresowania zajęciami,  

trudności  w  opanowaniu  materiału,  potrzeba  

dostosowania wymagań do możliwości dziecka); 

 

• potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z 

zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i 

metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, 

analizowania i 

prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz 

dobierania strategii realizowania działań praktycznych  

w przedszkolu i w nauczaniu wczesnoszkolnym; 

• potrafi przeprowadzić badania z wykorzystaniem 

prostych metod socjometrycznych oraz dokonać  

analizy  i  interpretacji  ich  wyników  w  celu  

zrozumienia  zjawisk  społecznych w kontekście 

działalności pedagogicznej; 

•  ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji 

interpersonalnej i wykorzystuje je w pracy z  dziećmi  

(prowadząc  zajęcia  z  grupą),  rodzicami  

(uczestnicząc  w  zebraniach  dla rodziców), oraz 

pracownikami przedszkola i i szkoły (omawiając i 

przygotowując się do zajęć); 

•  potrafi  oceniać  przydatność  stosowanych  przez  

siebie metod  pracy w wychowaniu przedszkolnym i 

i nauczaniu wczesnoszkolnym; 

•  potrafi  stosować  odpowiednie  działania  i  

strategie  służące  rozwiązywaniu  trudności 

pojawiających się w trakcie trwania praktyk 

pedagogicznych, umiejętnie je rozwiązywać oraz 

projektować dalszy przebieg realizowanych działań; 

•  potrafi wspierać rozwój samodzielności uczniów, 
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inspirować ich do całożyciowego uczenia się, 

samodzielnego rozwijania zainteresowań i pasji; 

• potrafi współpracować w zespole pełniąc różne role: 

w czasie trwania praktyk współpracuje z  opiekunem  

(zarówno  w  czasie  prowadzenia  zajęć  przez  

opiekuna,  w  czasie  prac  nad tworzeniem  

konspektów/scenariuszy  zajęć,  w  czasie  

prowadzenia  zajęć  samodzielnych);  

• posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na 

rozpoznawanie sytuacji dzieci  ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników  

obserwacji i formułowanie wniosków 

K_U01; S1P_U01, S1P_U08 

K_U09; S1P_U06, S1P_U07, S1P_U04 

w zakresie kompetencji społecznych: 

 

• ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 

zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny 

własnych kompetencji i doskonali umiejętności w 

trakcie realizowania działań pedagogicznych 

(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych); 

• jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie 

podejmowania działań pedagogicznych w środowisku 

społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań 

zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i 

odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych 

i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli 

nauczyciela; 

• ma świadomość konieczności prowadzenia 

zindywidualizowanych działań pedagogicznych 

(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w 

stosunku do dzieci  ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi; 

• ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na 

tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; 

wykazuje cechy refleksyjnego praktyka;; 

• odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, 

projektuje i wykonuje działania pedagogiczne 

(dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze). 

K_K03; S1P_K04, S1P_K06,  
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19 Stosowane metody dydaktyczne 

 

Przedszkole 75 godz 

• poznawanie struktury i funkcjonowania przedszkola  

5 godz 

• obserwacja i hospitacja zajęć 30 godz 

• asysta pracy nauczyciela, wspólne animowanie i 

organizowanie zajęć 30 godz 

• przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie zajęć 

10 godz 

 

Szkoła 75 godz 

• poznawanie struktury i funkcjonowania szkoły  

5 godz 

• obserwacja i hospitacja zajęć 30 godz 

• asysta pracy nauczyciela, wspólne animowanie i 

organizowanie zajęć 30 godz 

• przygotowanie i samodzielne przeprowadzenie zajęć 

10 godz 

20 
Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

• opinie nauczycieli- opiekunów  praktyk sformułowane na 

podstawie wypełnionego przez studenta dziennika praktyk, 

obserwacji studenta podczas realizacji programu praktyki 

oraz pisemnej samooceny studenta; 

• 6 konspektów zajęć przeprowadzonych w przedszkolu,  

• 6 konspektów zajęć przeprowadzonych w szkole 

podstwaowej. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną. 

Warunki zaliczenia: 

• zaliczenie z oceną na podstawie dokumentacji praktyki 

zgodnej z programem praktyki. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) 

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z 

pracą opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną nauczyciela 

wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w 

przedszkolu i szkole podstawowej.  

Praktyka odbywa się przedszkolu i w szkole podstawowej pod 

opieką  nauczyciela wychowania przedszkolnego i nauczyciela 

edukacji wczesnoszkolnej   

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

• Zapoznanie się ze specyfiką placówki, w której praktyka jest 

odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez 

nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu 

funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, 

uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej 

dokumentacji. 

• Obserwowanie: 

• zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności 

formalnych i nieformalnych grup uczniów; 

• aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

• interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz 

interakcji między dziećmi; 

• procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego 

w grupach wychowawczych, ich prawidłowości i zakłóceń; 

• czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz 

prowadzonych przez niego zajęć; 

• sposobu integrowania przez opiekuna praktyk różnej 

działalności, w tym opiekuńczo-wychowawczej, 

dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej; 

• dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, 

zachowania i postaw dzieci i młodzieży; 
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• działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz 

zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w 

grupie. 

• Współdziałanie z opiekunem praktyk w: 

• sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu 

bezpieczeństwa; 

• podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z 

zastanych sytuacji; 

• prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych; 

• podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi.  

• Pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności: 

• diagnozowanie dynamiki grupy oraz pozycji jednostek w 

grupie; 

• poznawanie dzieci , ich sytuacji społecznej, potrzeb, 

zainteresowań i zdolności, a także określanie poziomu 

rozwoju oraz wstępne diagnozowanie dysfunkcji i zaburzeń; 

• samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-

wychowawczych wobec grupy i poszczególnych dzieci w 

grupie; 

• sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej 

aktywności uczniów i wychowanków; 

• organizowanie i prowadzenie zajęć wychowawczych (w tym 

zajęć integrujących grupę i działań profilaktycznych) w 

oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze; 

• podejmowanie indywidualnej pracy z dziećmi i (w tym z 

uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi); 

• podejmowanie działań wychowawczych o charakterze 

interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, zagrożenia 

bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub 

nieprzestrzegania ustalonych zasad; 

• sprawowanie opieki nad  dziećmi poza terenem placówki.  

• Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo 

doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym: 

• prowadzenie dokumentacji praktyki; 

• konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką; 

• ocena własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań 

opiekuńczych i wychowawczych (dostrzeganie swoich 

mocnych i słabych stron); 

• ocena przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji 

zamierzonych celów; 

• konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania 

obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań; 

• omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie 

studentów (słuchaczy). 

24 
Literatura podstawowa i 

uzupełniająca 

zgodna z wykazem literatury podstawowej i uzupełniającej do 

przedmiotu metodyka nauczania przedszkolnego i 

wczesnoszkolnego 

25 

Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

 

26 
Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

 

27 

Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 
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28 
Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 
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Sylabus - praktyka dydaktyczna w zakresie nauczania języka obcego 

 

 

Nr pola 
  

  

Nazwa pola 

  

Opis 

1 Jednostka   

2 Kierunek studiów  
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z nauczaniem 

języka obcego 

3 Nazwa modułu kształcenia/ 

przedmiotu 

Praktyka dydaktyczna  w zakresie nauczania języka obcego (4 

tygodnie – 2 tygodnie szkoła podstawowa, 2 tygodnie 

przedszkole) 

4 Kod modułu kształcenia/przedmiotu   

5 Kod Erasmusa   

6 Punkty ECTS 8 

7 Rodzaj modułu   

8 Rok studiów III 

9 Semestr V 

10 Typ zajęć praktyka 

11 Liczba godzin 60 

12 Koordynator   

13 Prowadzący  dr Magdalena Szczepanik-Ninin, mgr Renata Kozioł, mgr 

Maria Lustofin, 

14 Język wykładowy   

15 Zakres nauk podstawowych  

16 Zajęcia ogólnouczelniane/ na innym 

kierunku 

  

17 Wymagania wstępne • ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne; 

• zaliczenie zajęć z metodyki nauczania języka w semestrze III i 

IV 

•  zrealizowanie praktyki zawodowej w semestrze II, III i IV. 

18 Efekty kształcenia Wiedza: student:     

- posiada wiedzę językową, w zakresie języka obcego, 

odnoszącą  się do metodyki nauczania języka w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej  

K_W09 

    

Umiejętności 

- potrafi dokonać obserwacji działań dydaktycznych i 

zastosować wnioski w realizacji  zajęć językowych 

K_U01 

- potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z  zakresu 

dydaktyki języka obcego w  celu   dobierania  strategii  i 

realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach 

edukacyjnych 

K_U03  

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w 

języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT) 

K_U04 

- posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, 

wątpliwości i sugestii      

K_U08 

- potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i 

dobrych praktyk do realizacji zadań w zakresie nauczania 

języków obcych       

K_U09 
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Kompetencje społeczne: 

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i 

rozwoju osobistego    

K_K01 

- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje 

i wykonuje działania dydaktyczne 

K_K06  

19 Stosowane metody dydaktyczne Przedszkole 30 godz. 

• obserwacja zajęć i asysta pracy nauczyciela (10 godz.) 

• przygotowanie (10 godz.) i samodzielne przeprowadzenie 

zajęć (5 godz.) 

• analiza/interpretacja zdarzeń dydaktycznych i sporządzanie 

dokumentacji praktyki (5 godz.) 

  

Szkoła 30 godz. 

• obserwacja zajęć i asysta pracy nauczyciela (10 godz.) 

• przygotowanie (10 godz.) i samodzielne przeprowadzenie 

zajęć (5 godz.) 

• analiza/interpretacja zdarzeń dydaktycznych i sporządzanie 

dokumentacji praktyki (5 godz.) 

20 Metody sprawdzania i kryteria oceny 

efektów kształcenia 

•  karta oceny praktyki wypełniona przez  nauczycieli- 

opiekunów  praktyk  

•  wypełniony przez studenta dziennik praktyk,  

•  2 konspekty z zajęć języka obcego przeprowadzonych  w 

przedszkolu i 2 konspekty z zajęć języka obcego 

przeprowadzonych w szkole podstawowej, ocenionych 

przez nauczycieli opiekunów 

•  sprawozdanie z praktyki 

21 Forma i warunki zaliczenia Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną 

Warunki zaliczenia: 

•  zaliczenie z oceną na podstawie dokumentacji praktyki 

zgodnej z programem praktyki. 

22 Treści kształcenia (skrócony opis) Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z 

pracą dydaktyczną nauczyciela w przedszkolu i szkole 

podstawowej z zakresu dydaktyki języka obcego. 

Praktyka odbywa się przedszkolu i w szkole podstawowej pod 

opieką nauczyciela wychowania przedszkolnego i nauczyciela 

edukacji wczesnoszkolnej. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) Obserwowanie: 

- aktywności językowej poszczególnych uczniów, w tym 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

-   interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) – dziecko oraz 

interakcji między dziećmi; 

-  czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz 

prowadzonych przez niego zajęć językowych; 

-   dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, 

zachowania i postaw dzieci i młodzieży. 

 

 Współdziałanie z opiekunem praktyk  w: 

 -  planowaniu i przeprowadzaniu lekcji języka obcego 

- sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz zapewnianiu 

bezpieczeństwa; 
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- podejmowaniu działań na rzecz uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

 

Pełnienie roli nauczyciela języka obcego:  

- planowanie lekcji języka obcego, formułowanie celów, dobór  

metod i  form pracy  oraz środków dydaktycznych; 

- organizacja i prowadzenie lekcji języka obcego, w oparciu o  

samodzielnie opracowywane scenariusze. 

Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych 

sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym: 

- prowadzenie dokumentacji praktyki; 

-  konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką; 

- ocena własnego funkcjonowania w toku wypełniania roli 

nauczyciela języka obcego (dostrzeganie swoich mocnych i 

słabych stron); 

- ocena przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji 

zamierzonych celów; 

- konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania 

obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań; 

- omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów 

(słuchaczy). 

24 Literatura podstawowa 

i uzupełniająca 

Zgodna z wykazem literatury podstawowej i uzupełniającej do 

przedmiotu Metodyka nauczania języka obcego 

25 Przyporządkowanie modułu 

kształcenia/ przedmiotu do obszaru/ 

obszarów kształcenia 

  

26 Sposób określenia liczby punktów 

ECTS 

  

27 Liczba punktów ECTS – zajęcia 

wymagające bezpośredniego udziału 

nauczyciela akademickiego 

  

28 Liczba punktów ECTS – zajęcia o 

charakterze praktycznym 

  

 


