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KARTA PRZEDMIOTU  

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Podstawy lingwistyki edukacyjnej 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Educational linguistics 

Kierunek studiów  Pedagogika specjalna 

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) Jednolite magisterskie 

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) staacjonarne 

Dyscyplina pedagogika 

Język wykładowy Język polski 

 

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak, dr Renata 
Kołodziejczyk 

 

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze słownika) 

Liczba godzin semestr Punkty ECTS 

wykład 15 1 2 

konwersatorium   

ćwiczenia   

laboratorium   

warsztaty   

seminarium   

proseminarium   

lektorat   

praktyki   

zajęcia terenowe   

pracownia dyplomowa   

translatorium   

wizyta studyjna   

 

Wymagania wstępne W1 - podstawowa wiedza o języku polskim,  
W2 - świadomość związku pedagogiki z wiedzą o języku i komunikowaniu 
się językowym.   
 

 

 

II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

C1 - Zapoznanie studentów z lingwistyką edukacyjną jako nauką o zastosowaniu wiedzy o języku i o 
językowym komunikowaniu się w edukacji. 

C2 - Kształtowanie umiejętności świadomego i refleksyjnego komunikowania się działaniach 
edukacyjnych. 

C3 – Kształtowanie postawy troski o jakość komunikowania się w procesie rehabilitacji 
edukacyjnej. 
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych 

Symbol Opis efektu przedmiotowego 
Odniesienie do 

efektu kierunkowego 

WIEDZA 

W_01 student opisuje przedmiot, zadania i funkcje lingwistyki 
edukacyjnej,  jej miejsce wśród nauk pomocniczych 
pedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki 
specjalnej;  

K_W01 

W_02 student definiuje podstawowe pojęcia wiedzy o języku w 
aspekcie edukacyjnym: komunikowanie się językowe, akt 
mowy, kompetencja językowa, sprawności językowe, 
nabywanie języka (przyswajanie i nauczanie-uczenie się), język 
prymarny (ojczysty),  kod ograniczony, kod rozwinięty, język 
uniwersalny, wychowanie językowe, komunikowanie się 
ułatwione, wspomagane, alternatywne; 

K_W09 

W_03 student opisuje proces komunikowania się jako proces 
edukacyjny; charakteryzuje jego składniki oraz ich funkcje 

K_W10 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 student interpretuje proces nauczania-uczenia się oraz uczenia 
się samodzielnego i całożyciowego jako proces 
komunikowania się interpersonalnego i uczestnictwa w życiu 
społecznym;  
 

K_U01 

U_02 student prawidłowo analizuje dobór sposobu komunikowania 
się w kontekście zasad personalizacji kształcenia wszystkich 
uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

K_U11 

U_….   

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 student jest odpowiedzialny za przebieg procesu 
komunikowania się 

K_K03 

K_02   

K_...   

 

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

1. Lingwistyka edukacyjna jako dział językoznawstwa stosowanego i nauka pomocnicza 
pedagogiki. Zastosowanie wiedzy o języku w pracy pedagoga specjalnego. 

2. Główne pojęcia wiedzy o języku. Język jako dwuklasowy system znaków.  Podsystemy 
języka. 

3. Struktura organizacyjna języka: fonemy, morfemy, leksemy, zdania i inne typy 
wypowiedzeń, tekst i dyskurs. 

4. Język a poznanie. Język a myślenie. Mowa jako czynności językowe człowieka.  
5. Język jako wartość. Struktura aktu komunikacji. Funkcje języka. 
6. Nabywanie języka: przyswajanie, nauczanie-uczenie się.  
7. Struktura kompetencji i sprawności językowych człowieka. Sprawności percepcyjne, 

sprawności wykonawcze.   
8. Miejsce języka w systemie komunikacyjnym wspólnoty społecznej.   
9. Język a kody niewerbalne: proksemiczny, prozodyczny, gestowo-mimiczny, ikoniczny. 
10. Komunikacja językowa w edukacji. Edukacja jako komunikacja.   
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11. Język uniwersalny i zasady dostosowania języka oraz sposobu komunikowania się do 
indywidualnych  potrzeb odbiorcy. 

12. Język a wspomagające i alternatywne metody komunikowania się.  
13. Edukacyjne problemy odmienności językowej (kod ograniczony i rozwinięty, postaci 

bilingwizmu).  
 

 

V. Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się 

Symbol 
efektu 

Metody dydaktyczne 
(lista wyboru) 

Metody weryfikacji 
(lista wyboru) 

Sposoby dokumentacji 
(lista wyboru) 

WIEDZA 

W_01 Wykład Egzamin Karty egzaminacyjne, 
protokoły robocze z 
oceną W 

W_02 Wykład Egzamin Karty egzaminacyjne, 
protokoły robocze z 
oceną W 

W_03 Wykład Egzamin Karty egzaminacyjne, 
protokoły robocze z 
oceną W 

UMIEJĘTNOŚCI 

U_01 Wykład problemowy Egzamin Karty egzaminacyjne, 
protokoły robocze z 
oceną W 

U_02 Wykład konwersatoryjny Egzamin Karty egzaminacyjne, 
protokoły robocze z 
oceną W 

U_….    

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_01 Wykład konwersatoryjny Egzamin Karty egzaminacyjne, 
protokoły robocze z 
oceną W 

K_02    

K_...    

 

 

VI. Kryteria oceny, wagi… 

Ocena niedostateczna   

 (W) - student nie zna przedmiotu, zadań i funkcji lingwistyki edukacyjnej oraz jej miejsca wśród nauk 

pomocniczych pedagogiki;    

(U) - student nie potrafi definiować podstawowych pojęć wiedzy o języku w aspekcie edukacyjnym; 

student nie potrafi opisać procesu komunikowania się jako procesu edukacyjnego i scharakteryzować  

jego składników oraz ich funkcji.  

 (K) - student nie ma poczucia odpowiedzialności za prawidłowe komunikowanie się w procesie 

edukacyjnym.    
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Ocena dostateczna   

(W) - student zna przedmiot, zadania i funkcje lingwistyki edukacyjnej,  jej miejsce wśród nauk 

pomocniczych pedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki specjalnej;   

(U) - student definiuje podstawowe pojęcia wiedzy o języku w aspekcie edukacyjnym: 

komunikowanie się językowe,  

 (K) - student ma poczucie odpowiedzialności za prawidłowe komunikowanie się w procesie 

edukacyjnym.    

Ocena dobra   

(W) - student potrafi określić przedmiot, zadania i funkcje lingwistyki edukacyjnej,  jej miejsce wśród 

nauk pomocniczych pedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki specjalnej;   

(U) - student definiuje podstawowe pojęcia wiedzy o języku w aspekcie edukacyjnym: 

komunikowanie się językowe, akt mowy, kompetencja językowa, sprawności językowe, nabywanie 

języka (przyswajanie i nauczanie-uczenie się), język prymarny (ojczysty),  kod ograniczony, kod 

rozwinięty, język uniwersalny, wychowanie językowe, komunikowanie się ułatwione, wspomagane, 

alternatywne; student opisuje proces komunikowania się jako proces edukacyjny; charakteryzuje 

jego składniki oraz ich funkcje.  

 (K) - student ma poczucie odpowiedzialności za prawidłowe komunikowanie się w procesie 

edukacyjnym.    

Ocena bardzo dobra   

(W) - student potrafi precyzyjnie określić i wyczerpująco przedstawić przedmiot, zadania i funkcje 

lingwistyki edukacyjnej, jej miejsce wśród nauk pomocniczych pedagogiki, ze szczególnym 

uwzględnieniem pedagogiki specjalnej;   

(U) - student definiuje podstawowe pojęcia wiedzy o języku w aspekcie edukacyjnym: 

komunikowanie się językowe odwołując się do li, akt mowy, kompetencja językowa, sprawności 

językowe, nabywanie języka (przyswajanie i nauczanie-uczenie się), język prymarny (ojczysty),  kod 

ograniczony, kod rozwinięty, język uniwersalny, wychowanie językowe, komunikowanie się 

ułatwione, wspomagane, alternatywne; student opisuje proces komunikowania się jako proces 

edukacyjny; charakteryzuje jego składniki oraz ich funkcje.  

 (K) - student wykazuje się odpowiedzialnością za prawidłowe komunikowanie się w procesie 

edukacyjnym.    
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VII. Obciążenie pracą studenta 

Forma aktywności studenta Liczba godzin 

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem  
 

15 

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 
 

30 
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