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KARTA PRZEDMIOTU  

I. Dane podstawowe 

Nazwa przedmiotu Dydaktyka ogólna - wykład

Nazwa przedmiotu w języku angielskim Teaching English to Young Learners - lecture

Kierunek studiów Filologia angielska

Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie) I

Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne) stacjonarne

Dyscyplina Pedagogika

Język wykładowy Język angielski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna Małgorzata Tetiurka

Forma zajęć (katalog 
zamknięty ze 

słownika)

Liczba godzin semestr Punkty ECTS

wykład 30 III, IV

4

konwersatorium

ćwiczenia

laboratorium

warsztaty

seminarium

proseminarium

lektorat

praktyki

zajęcia terenowe

pracownia dyplomowa
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II. Cele kształcenia dla przedmiotu  

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów 
kierunkowych 

translatorium

wizyta studyjna

Wymagania wstępne Poziom języka angielskiego nie niższy niż B2

C1 Uzyskanie wiedzy w zakresie teorii rozwoju dziecka w kontekście nauczania języka obcego, z 
uwzględnieniem charakterystyki dziecka na poszczególnych etapach rozwoju

C2 Uzyskanie wiedzy w zakresie bieżących trendów w dydaktyce języków obcych na poziomie 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

C3 Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad organizacji szkolnictwa w Polsce a także podstawowych 
aktów prawnych, dotyczących systemu oświaty.  

Symbol Opis efektu przedmiotowego Odniesienie do 
efektu kierunkowego

WIEDZA

W_01 ma uporządkowaną wiedzę z dydaktyki nauczania języka 
angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej w 
powiązaniu z innymi dyscyplinami i rozumie znaczenie 
edukacji filologicznej we współczesnym świecie

K_W08 
K_W09 
K_W12 
K_W16

W_02 ma podstawową wiedzę o najważniejszych osiągnięciach w 
dziedzinie badań nad przyswajaniem języka obcego przez 
dzieci w aspekcie historycznym oraz w świetle najnowszych 
doniesień

K_W10 
K_W11 

W_03 ma podstawową wiedzę na temat zasad korzystania tekstów 
fachowych w dziedzinie dydaktyki nauczania języka 
angielskiego i tworzenia własnych tekstów

K_W13 
K_W15 
K_W17 
K_W18

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 potrafi rozpoznać zależności między zmianami społeczno-
kulturowymi a zmianami w dydaktyce nauczania języka 
obcego

K_U10 
K_U11 
K_U12
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IV. Opis przedmiotu/ treści programowe 

U_02 potrafi korzystać z literatury fachowej oraz umie 
przedstawiać swoje argumenty oraz reagować na argumenty 
innych z zachowaniem zasad obowiązujących w dyskursie 
naukowym

K_U12 
K_U13 
K_U14 
K_U15

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01 rozumie potrzebę nieustającego dokształcania się wynikającą 
z etosu pracy nauczyciela i przygotowany jest do 
podejmowania kolejnych wyzwań zawodowych 

K_K03 
K_K04 
K_K05

I semestr (III) 
1. Teoria rozwoju poznawczego Jeana Piageta 
2. Charakterystyka etapów rozwoju dziecka wg Piageta 
3. Rozwój poznawczy i społeczny wg J. Bruner’a: myślenie enaktywne, ikoniczne i symboliczne. 
4. Rozwój poznawczy i społeczny wg J. Bruner’a: koncepcja budowy rusztowania. 
5. Społeczno-kulturowa teoria rozwoju dziecka Lwa Vygotskiego. 
6. Koncepcja strefy najbliższego rozwoju i jej zastosowanie w nauczaniu języka obcego w 
wieku przedszkolnym i na I i II etapie edukacyjnym. 
7. Rola nauczyciela języka angielskiego w aktualnym i potencjalnym rozwoju dziecka i w 
procesie socjalizacji. 
8. Stadia rozwoju psychospołecznego wg E. Erikson’a. 
9. Taksonomia celów poznawczych w kształceniu i edukacji wg B. Bloom’a. 
10. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci: teoria inteligencji wielorakich H. Gardnera i jej 
zastosowanie w klasie językowej, stymulacja multisensoryczna (VAK). 
11. Wpływ charakterystyki rozwojowej dziecka na naukę języka obcego: edukacja 
przedszkolna. 
12. Wpływ charakterystyki rozwojowej dziecka na naukę języka obcego: klasy I-III szkoły 
podstawowej. 
13. Wpływ charakterystyki rozwojowej dziecka na naukę języka obcego: klasy IV-VI szkoły 
podstawowej. 
14. Wpływ charakterystyki rozwojowej dziecka na naukę języka obcego: klasy VII-VIII szkoły 
podstawowej. 
15. Podsumowanie semestru 
II semestr (IV) 
1. Nauczanie czterech sprawności: sprawności receptywne - słuchanie. 
2. Nauczanie czterech sprawności: sprawności produktywne – mówienie. 
3. Nauczanie czterech sprawności: sprawności receptywne – czytanie. 
4. Nauczanie czterech sprawności: sprawności produktywne – pisanie. 
5. Akwizycja a uczenie się języka - teoria Krashena 
6. Metoda TPR 
7. Problemy oceniania umiejętności językowych u dzieci. 
8. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego a egzaminy zewnętrzne. 
9. Ok zeszyt i ocenianie kształtujące. 
10. Autonomia ucznia. 
11. Świadomość języka i kultury - kompetencja interkulturowa. 
12. Zarządzanie klasą językową na etapie wczesno- i późnoszkolnym. 
13. Motywowanie i podtrzymywanie motywacji u uczniów. 
14. Mity i fakty na temat uczenia się języków obcych przez dzieci. 
15. Podsumowanie semestru
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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 Miniwykład 
wprowadzający/ 
Wyjaśnienie 
poszczególnych 
zagadnień 
Wykład 
konwersatoryjny 
Wykład problemowy

Obserwacja 
Monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

W_02 Miniwykład 
wprowadzający/ 
Wyjaśnienie 
poszczególnych 
zagadnień 
Wykład 
konwersatoryjny 
Wykład problemowy

Obserwacja 
Monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

W_03 Miniwykład 
wprowadzający/ 
Wyjaśnienie 
poszczególnych 
zagadnień 
Wykład 
konwersatoryjny 
Wykład problemowy

Obserwacja 
Monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

UMIEJĘTNOŚCI

U_01 Miniwykład 
wprowadzający/ 
Wyjaśnienie 
poszczególnych 
zagadnień 
Wykład 
konwersatoryjny 
Wykład problemowy

Obserwacja 
Monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

U_02 Miniwykład 
wprowadzający/ 
Wyjaśnienie 
poszczególnych 
zagadnień 
Wykład 
konwersatoryjny 
Wykład problemowy

Obserwacja 
Monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
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VI. Kryteria oceny, wagi… 

Studenci oceniani są na podstawie aktywnego uczestnictwa w wykładzie. 

VII. Obciążenie pracą studenta 

VIII. Literatura 

K_01 Miniwykład 
wprowadzający/ 
Wyjaśnienie 
poszczególnych 
zagadnień 
Wykład 
konwersatoryjny 
Wykład problemowy

Obserwacja 
Monitorowanie i informacja 
zwrotna od grupy lub 
prowadzącego

Zapis w arkuszu ocen

Forma aktywności studenta Liczba godzin

Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem 30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta 60 

Literatura podstawowa

Cameron, L. 2001. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge, Cambridge University 
Press. 
Donaldson, M. (1978). Children’s minds. London, England: Collins/Fontana. 
Komorowska, H. 2001. Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa: Fraszka Edukacyjna. 
Moon, J. 2000. Children Learning English. Oxford: Macmillan Heinemann. 
Pamuła M., Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym, Warszawa 2006. 
Pinter, A. 2006. Teaching Young Language Learners. Oxford, Oxford University Press. 
Szpotowicz, M., Szulc-Kurpaska, M. 2009. Teaching English to Young Learners. Warszawa, 
Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca

Komorowska, H. 2009 (red.). Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć 
językowych. Warszawa: CODN.


