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Cele 
przedmiotu 
(ogólne efekty 
kształcenia) 
 

 
 

 Poznanie i zrozumienie przez studentów zasad funkcjonowania szkoły oraz  

systemu oświatowego, jak również problemów współczesnej edukacji. 

 Nabycie przez studentów podstaw wiedzy związanej ze skutecznym i  

efektywnym nauczaniem.   

 Uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu dydaktyki niezbędnej do  

samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do  

potrzeb i możliwości uczniów oraz kreowania autorskich rozwiązań  

dydaktycznych. 

 Uzyskanie przez studentów umiejętności uczenia się i doskonalenia  

własnego warsztatu pedagogicznego. 

 
 

Szczegółowe 
efekty 
kształcenia   
/załącznik do 
rozporządzenia 
MNiSzW z 
17.01.2012 w 
sprawie 
standardów 
kształcenia 
przygotowującego 
do wykonywania 
zawodu 
nauczyciela/ 

Wiedza 

1): d), f), g), j), m). 

Umiejętności  

2): a), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n). 

Kompetencje społeczne 

3): a), b), c), d), e), f), g).  

 

Metody 
dydaktyczne 

 

Wykład informacyjny, problemowy oraz konwersatoryjny, 

metody aktywizujące /w tym debaty oksfordzkie/, 

projekty, 

e-learning. 

 

Forma i warunki 
zaliczenia 
przedmiotu 

Zaliczenie z oceną. 

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kończącego przedmiot 

kolokwium, sprawdzającego poziom opanowania przez studenta zakładanych efektów 

kształcenia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treści 
merytoryczne 
przedmiotu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. Przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki. Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe. 

2. Najważniejsze nurty myślenia o edukacji i szkole – przegląd. 

3. System oświaty – organizacja i funkcjonowanie. Polski system oświaty na tle wybranych 

/najefektywniejszych/ systemów innych państw. 

4. Podstawy prawne polskiego systemu oświatowego. 

5. Autonomia szkoły i nauczyciela w Polsce. 

6. Rola i znaczenie podstawy programowej. 

7. Struktura programu nauczania. Korelacje międzyprzedmiotowe. 

8. Kreowanie autorskich programów nauczania. 

9. Ewaluacja pracy dydaktycznej nauczyciela. 

10. Szkoła jako interesujące miejsce poznawania przez ucznia wiedzy i uzyskiwania umiejętności. Od 

szkoły przekazującej wiedzę do szkoły zarządzającej wiedzą. 

11. Rola szkoły w społeczeństwie i państwie. 

12. Modele współczesnej szkoły. 

13. Szkolnictwo alternatywne. 

14. Współczesne koncepcje nauczania. 

15. Istota i sens nauczania. Taksonomia celów nauczania. 

16. Nauczyciel jako przewodnik ucznia na ścieżkach poznania, rozbudzający uczniowskie 

zainteresowania. 

17. Nauczyciel w szkole zarządzającej wiedzą, nauczyciel w społeczeństwie informacyjnym. 

18. Proces nauczania – uczenia się. 

19. Cele kształcenia, hierarchizacja celów kształcenia, środki dydaktyczne oraz planowanie drogi 

osiągania przez nauczyciela założonych celów. 

20. Metody nauczania, organizacja pracy dydaktycznej. 

21. Style i techniki pracy z uczniem. 

22. Problematyka klasy szkolnej jako środowiska edukacyjnego. 

23. Adresowanie przez nauczyciela oddziaływań edukacyjnych do grupy i do każdego ucznia. 

24. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole masowej. Formy kształcenia 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

25. Ocenianie w szkolnej codzienności. 

26. Ocenianie wewnątrzszkolne. Ocenianie zewnętrzne. 

27. Zasady tworzenia przez nauczyciela kryteriów oceniania oraz narzędzi sprawdzania uczniowskiej 

wiedzy i umiejętności. 

28. Ocenianie jakości pracy szkoły. Warunki jakie musi spełnić szkoła, aby zasłużyć na miano 

„efektywnej i skutecznej”. 

29. Nauczyciel jako mistrz „żywego słowa”, przykuwający uczniowską uwagę oraz stymulujący 

uczniowską aktywność, a także kreujący warunki do uczniowskich debat. 

30. Internet i media w procesie nauczania. 
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