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Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 11/2017 Rektora UR z 03.03.2017r. 

SYLABUS 
DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA    2017-2020 

                                                                                                  (skrajne daty) 
 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE  

Nazwa przedmiotu/ modułu Dydaktyka języka niemieckiego na 1. i 2. etapie  kształcenia 

Kod przedmiotu/ modułu* MPSN2 

Wydział (nazwa jednostki 

prowadzącej kierunek) 
Wydział Filologiczny 

Nazwa jednostki 

realizującej przedmiot 
Instytut Filologii Germańskiej 

Kierunek studiów filologia, specjaloność filologia germańska 

Poziom kształcenia  studia pierwszego stopnia 

Profil ogólnoakademicki 

Forma studiów stacjonarna 

Rok i semestr studiów rok II, semestr 4; rok III, semestr 5, 6  

Rodzaj przedmiotu specjalizacyjny, obowiązkowy 

Koordynator dr hab. Krystyna Mihułka, prof. UR 

Imię i nazwisko osoby 

prowadzącej / osób 

prowadzących 

 

* - zgodnie z ustaleniami na Wydziale 

 

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS  

 

Semestr 

(nr) 
Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. 

Inne 

(jakie?) 
Liczba pkt 

ECTS 

 

 

4,5,6 90      150*  
13 

(+ 6 ECTS za 

praktykę) 

 

* - liczba godzin praktyk dotyczy całego modułu „specjalizacja nauczycielska” 

 

 

1.2. Sposób realizacji zajęć   

☐ zajęcia w formie tradycyjnej  

☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 

1.3  Forma zaliczenia przedmiotu /modułu (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez 

oceny) 

 

2.WYMAGANIA WSTĘPNE  

 

Znajomość języka wykładowego na poziomie B2.  
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3. CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE 

 

3.1 Cele przedmiotu/modułu  

  

C1  Znajomość podstawowej terminologii obowiązującej w zakresie dydaktyki. 

C2 
Zapoznanie z zagadnieniami z zakresu edukacji lingwistycznej dzieci z uwzględnieniem dzieci 

ze szczególnymi potrzebami 

C3 
Zapoznanie z metodyką wykonywania zadań − normami, procedurami i dobrymi praktykami 

stosowanymi w działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie  

w ogólnodostępnych szkołach podstawowych) oraz etyką zawodu nauczyciela 

C4 

Kształtowanie umiejętności samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania 

do potrzeb i możliwości uczniów, postawienia diagnozy, przeprowadzenia kontroli oraz oceny 

wyników kształcenia. 

C5 Kształtowanie kompetencji społecznych odpowiednich dla poziomu studiów  

 

3.2 Efekty kształcenia dla przedmiotu/modułu ( wypełnia koordynator) 

 

EK ( efekt 

kształcenia) 
Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu) 

Odniesienie do 

efektów  

kierunkowych 

(KEK) 

EK_01 Student posiada uporządkowaną wiedzę obejmującą terminologię 

używaną̨ w obrębię dydaktyki w odniesieniu do edukacji 

przedszkolnej oraz I oraz II etapu edukacyjnego  

i uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów 

K_W01 

K_W04 

K_W16 

NW_1  

NW_2  

NW_4 

EK_02 posiada podstawowe umiejętności badawcze obejmujące 

formułowanie i analizę̨ problemów badawczych w zakresie 

dydaktyki 

K_U05 

K_U09 

NU_5 

NU_7 

EK_03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

umiejętności ogólne i dziedzinowe oraz zawodowe, a także 

formułować i uzasadniać krytyczne sądy na ich temat 

K_U02 

K_U06 

K_U13 

N_U2 

N_U6 

N_U13 

EK_04 wykazuje aktywność w podejmowaniu działań profesjonalnych 

samodzielnie i zespołowo, przyjmując różne role, potrafi 

współpracować w grupie oraz zaplanować́, z uwzględnieniem 

priorytetów, działania mające na celu uzyskanie realizacji 

stawianych sobie zadań 

K_K01 

K_K02 

K_K04 

K_K06 

NK_1 

NK_2 

NK_4 

NK_6 

 

3.3 Treści programowe (wypełnia koordynator) 

 

A. Problematyka wykładu  

Treści merytoryczne 

Współczesne koncepcje edukacji małego dziecka. Edukacja małego dziecka jako stymulowanie rozwoju. 

Specyfika uczenia się dziecka. Psychorozwojowe uwarunkowania wczesnej edukacji językowej; cechy 

rozwojowe dziecka w danych przedziałach wiekowych; akwizycja języka bazowego a akwizycja języków 

kolejnych. 
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Podmiotowość i pełnomocność dziecka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Istota edukacji 

integralnej. Kompetencje kluczowe i ich kształtowanie u dziecka w wieku przedszkolnym  

i wczesnoszkolnym. 

Problemy organizacyjne wczesnoszkolnego nauczania języków obcych – limit godzin, liczebność grup, 

formy zachowania i style uczenia się dzieci. 

Nauczyciel języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej – kształcenie nauczycieli języka obcego, ich 

kompetencje, cechy osobowości. Autorytet nauczyciela. Współpraca nauczyciela z rodzicami dzieci, 

pracownikami przedszkola i szkoły oraz ze środowiskiem. 

Program nauczania na 1 i 2 etapie edukacyjnym; aktualna podstawa programowa (cele i treści kształcenia, 

spiralny układ treści kształcenia) 

Kompetencje językowe małych uczniów – omówienie w oparciu o Europejski system opisu kształcenia 

językowego: uczenie się, nauczanie ocenianie. 

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. Organizacja zajęć zintegrowanych. 

Dostosowywanie sposobu komunikowania się do możliwości dzieci. 

Kształtowanie dojrzałości szkolnej. Kształtowanie u dzieci pozytywnego stosunku do nauki oraz 

rozwijanie ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej. Kształtowanie motywacji. Zastosowanie 

gier i zabaw językowych na lekcji języka obcego. 

Rozwój sprawności receptywnych we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych: metody i techniki 

rozwijania sprawności rozumienia ze słuchu; czytanie w języku bazowym i obcym na I oraz II etapie 

kształcenia, rozwój sprawności czytania ze zrozumieniem w języku obcym; znaczenie piosenek  

i rymowanek; rola tekstów narracyjnych. 

Rozwój sprawności produktywnych we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych – zasady i techniki 

rozwijania sprawności mówienia; rozwój sprawności pisania – analiza twórczych i odtwórczych aspektów 

wczesnego nabywania tej sprawności. 

Nauczanie gramatyki i leksyki we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych – omówienie wybranych 

technik i metod. 

Wybór podręcznika i materiałów okołopodręcznikowych – omówienie wachlarza kryteriów, które należy 

uwzględnić podczas wyboru podręcznika;  

Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych  – charakterystyka wybranych zasad i metod 

postępowania na lekcji języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej. 

 

B. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych  

 

Treści merytoryczne 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.4 Metody dydaktyczne  
Wykład problemowy, wykład z prezentacją multimedialną, konwersatorium, analiza tekstów z dyskusją, 

metoda projektów. 

 

4. METODY I KRYTERIA OCENY  

 

4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia 

 

Symbol efektu 

Metody oceny efektów kształcenia 

(np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, 

projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć) 

Forma zajęć 

dydaktycznych  

(w., ćw, …) 

EK_01 obserwacja w trakcie zajęć, projekt, kolokwium, 

egzamin 

w. 

EK_02 obserwacja w trakcie zajęć, projekt w. 

EK_03 obserwacja w trakcie zajęć, projekt w. 

EK_04 obserwacja w trakcie zajęć, projekt w. 
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4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)  

 

Po semestrze 4 i 5 zaliczenie z oceną na podstawie kolokwium, prac pisemnych oraz projektu. Zdobycie 

min. 60% z przewidzianych prac zaliczeniowych uprawnia do otrzymania pozytywnej oceny z przedmiotu. 

Po 6 semestrze egzamin. 

 

5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA 

ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS  

 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie 

aktywności 

Godziny kontaktowe wynikające planu z studiów 90 

Inne z udziałem nauczyciela 

(udział w konsultacjach, egzaminie) 

8 

Godziny niekontaktowe – praca własna studenta 

(przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie 

referatu itp.) 

230 

SUMA GODZIN 328 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 13 

* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy studenta. 

 

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU/ MODUŁU  

 

wymiar godzinowy 150 

zasady i formy odbywania praktyk  Praktyka pedagogiczna w zakresie języka niemieckiego. 

Zasady odbywania praktyki zgodne z Regulaminem 

Praktyki Zawodowej. 

 

7. LITERATURA  

 

Literatura podstawowa: 

Apeltauer, Ernst (1997): Grundlagen des Erst- und Fremdsprachenerwerbs. Universität Kassel: 

Langenscheidt. 

Ballweg, Sandra / Drum, Sandra u.a. (2013): Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch. München: 

Langenscheidt bei Klett. 

Bausch, K.-R. i Christ, H., Krumm i H.-J. 2003: Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen, Basel: 

Franke Verlag. 

Bimmel, Peter, / Kast, Bernd, / Neuner, Gerd (2003): Deutschunterricht planen. Arbeit mit 

Lehrwerkselektionen. Berlin: Langenscheidt. 

Bischof, Monika / Kessling, Viola / Krechel, Rüdiger (1997): Landeskunde und Literaturdidaktik. 

München: Langenscheidt. 

Bleyhl, Werner (2000): Fremdsprachen in der Grundschule. Grundlagen und Praxisbeispiele. Hannover: 

Schroedel.  

Bliesener, Urlich / Edelenbos, Peter (1998): Früher Fremdsprachenunterricht. Begründungen und Praxis. 

Leipzig / Stuttgart / Düsseldorf: Klett-Grundschulverlag. 

Bohn, Rainer (2000): Probleme der Wortschatzarbeit. München: Langenscheidt. 

Dahlhaus, Barbara (1998): Fertigkeit Hören. Berlin: Langenscheidt. 

Ende, Karin / Grotjahn, Rüdiger u.a. (2013): Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung. München: 

Langenscheidt bei Klett. 

Europarat – Rat für kulturelle Zusammenarbeit (2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für 

Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Berlin, München, Wien, Zürich, New York: Langenscheidt. 

Funk, Hermann / Koenig, Michael (1991): Grammatik lehren und lernen. München: Langenscheidt. 

Funk, Hermann / Kuhn, Christina u.a. (2015): Aufgaben, Übungen, Interaktion. München: Langenscheidt 

bei Klett. 

Grotjahn, Rüdiger / Kleppin, Karin (2015): Prüfen, Testen Evaluieren. München: Langenscheidt bei Klett. 

Iluk, Jan (2006): Jak uczyć małe dzieci języków obcych? Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
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Lingwistycznej. 

Iluk, Jan (2015): Nauczanie języków obcych w przedszkolu i na etapie wczesnoszkolnym na przykładzie 

języka niemieckiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 

Kurcz, Ida (red.) (2007): Psychologiczne aspekty dwujęzyczności. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo 

Psychologiczne. 

Kast, Bernd (1989): Fertigkeit Schreiben. Berlin: Langenscheidt. 

Kleppin, Karin (1997): Fehler und Fehlerkorrektur. München: Langenscheidt. 

Legutke, Michael / Schart, Michael (2015): Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung. München: 

Langenscheidt bei Klett. 

Lundquist-Mog, Angelika / Widlok, Beate (2015): DaF für Kinder. München: Klett/Langenscheidt. 

Müller, Bernd Dietrich (1994): Wortschatzarbeit und Bedeutungsvermittlung. Tübingen: Langenscheidt. 

Neuf-Münkel, Gabriele / Roland, Regine (1991): Fertigkeit Sprechen. Erprobungsfassung 11/91. 

München: Langenscheidt. 

Neuner, Gerhard / Hunfeld, Hans (1993): Methoden des fremdsprachlichen Unterrichts. Eine Einführung. 

München: Langenscheidt. 

Schatz, Heide (2006): Fertigkeit Sprechen. München: Langenscheidt. 

Siek-Piskozub, Teresa (2001): Uczyć się bawiąc. Strategia ludyczna na lekcji języka obcego. Warszawa: 

Wydawnictwo naukowe PWN. 

Sikora-Banasik, Dorota (red.) (2009): Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. Zarys teorii i praktyki. 

Warszawa: CODN. 

Stasiak, Halina (2000): Frühbeginn im Fremdsprachenunterricht. Potenziale und Probleme. (=Flensburger 

Papiere zur Mehrsprachigkeit und Kulturenvielfalt). Flensburg: Universität Flensburg. 

Solmecke, Gerd (1993): Texte hören, lesen, verstehen. Berlin/München: Langenscheidt. 

Westhoff, Gerard (1997): Fertigkeit Lesen. München: Langenscheidt. 

Ziebell, Barbara (2002): Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. München: Langenscheidt. 

 

Aktualna Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych. 

Podręczniki do nauki języka niemieckiego jako obcego dla I oraz II etapu kształcenia. 
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Roche, Jörg (2008): Fremdsprachenerwerb. Fremdsprachendidaktik. Tübingen: Francke Verlag. 

Sarter, Heidemarie (2006): Einführung in die Fremdsprachendidaktik. Darmstadt: Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft. 

Sellin, K. 2004: Wenn Kinder mit Legasthenie Fremdsprachen lernen. München 

Steinig, Wolfgang / Huneke, Hans-Werner (2011): Sprachdidaktik Deutsch. Eine Einführung. Berlin: 

Erich Schmidt. 

Storch, Günther 1990: Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik. Theoretische Grundlagen und praktische 

Überlegungen. München: Wilhelm Fink. 
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Zawadzka, E. 2000. Nauczyciele języków obcych w dobie przemian. Warszawa: Oficyna Wydawnicza 

"Impuls". 

 

Najnowsze publikacje o charakterze naukowym oraz materiały z prasy bieżącej i zasobów internetowych, 

zgodne z treściami merytorycznymi przedmiotu 

 

 

……………………………………………………………… 

                                                             Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej 


