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SYLABUS
DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA    2017-2020

                                                                                                      (skrajne daty)

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE 
Nazwa przedmiotu/ modułu Projekt metodyczny
Kod przedmiotu/ modułu* MPSN2
Wydział (nazwa jednostki 
prowadzącej kierunek) Wydział Filologiczny

Nazwa jednostki 
realizującej przedmiot

Instytut Filologii Germańskiej

Kierunek studiów filologia, specjalność filologia germańska

Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia 

Profil ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarna

Rok i semestr studiów rok III, semestr 5 i 6

Rodzaj przedmiotu specjalizacyjny, do wyboru

Język wykładowy język niemiecki
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

5, 6 30 150*
5

(6 praktyki)

* - 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)
zaliczenie z oceną

2.WYMAGANIA WSTĘPNE 
Znajomość języka wykładowego co najmniej na poziomie B2+.

3. CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

3.1 Cele przedmiotu/modułu 

C1
Zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu autonomii w procesie nauczania i uczenia się języków
obcych oraz psychologii kognitywnej i konstruktywizmu w nauczaniu języków obcych.
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C2
Zapoznanie studentów z wiedzą na temat tzw. otwartej lekcji języka obcego i otwartych form
pracy stosowanych na lekcjach. 

C3
Zapoznanie  studentów  z  założeniami  i  celami  metody  projektowej,  z  jej  praktycznymi  jej
implikacjami, w tym w nauczaniu języków obcych. 

C4
Zapoznanie studentów z rodzajami projektów znajdujących zastosowanie w nauczaniu języków
obcych.

C5
Rozwijanie u studentów umiejętności planowania, realizowania i prezentowania projektu oraz
dokonywania jego (auto)ewaluacji. 

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  nazywa  i  definiuje  terminologię używaną w  obrębie
dydaktyki języka obcego /  metodyki nauczania języka obcego /
glottodydaktyki,  koncentrując  się  nade  wszystko  na  teorii
psychologii kognitywnej i konstruktywizmie. 

K_W02
NW_4

EK_02

Student  charakteryzuje  znaczenie  konstruktywistycznej  teorii
uczenia się w odniesieniu do dydaktyki języka obcego / metodyki
nauczania  języka  obcego  /  glottodydaktyki,  w  tym  głównie  w
kontekście  kształtowania  i  rozwoju  uczniów objętych  edukacją
szkolną, uwzględniając przy tym ich różnorodność.

K_W09
NW_2, NW_4,
NW_7,NW_8,

NW_9, NW_10,
NW_11, NW_12,

NW_13

EK_03

Student  analizuje,  ocenia,  porządkuje  informacje  z  zakresu
konstruktywistycznej  teorii  uczenia  się  w  odniesieniu  do
dydaktyki języka obcego /  metodyki nauczania języka obcego /
glottodydaktyki.  Student  planuje  w  oparciu  o  nie  przebieg
realizacji  projektu,  uwzględniając  przy  tym  takie  zmienne  jak
wiek,  poziom  językowy  uczniów,  ich  specjalne  potrzeby
edukacyjne oraz rodzaj, tematykę / zakres projektu. 

K_U02
NU_2, NU_3,
NU_4, NU_7,
NU_8, NU_9,

NU_11, NU_13,

EK_04

Student ma świadomość konieczności kontynuowania edukacji w
zakresie  dydaktyki,  języka obcego /  metodyki nauczania języka
obcego  /  glottodydaktyki  i  dąży  do  podnoszenia  swoich
kwalifikacji zawodowych.

K_K02
NK_1, NK_2,
NK_4, NK_6,

NK_7

EK_05 Student  jest  otwarty  na  kooperację  z  innymi  członkami  grupy
opartą  na  wzajemnym zrozumieniu  potrzeb.  Student pracuje  w
zespole, przyjmując w nim różne role.

K_K04
NK_3, NK_5

3.3 Treści programowe (wypełnia koordynator)
A. Problematyka wykładu 

Treści merytoryczne
(Nowe) role nauczyciela i uczniów w zmieniającej się szkole – propagowanie idei uczenia się przez całe
życie w odniesieniu do nauczyciela i ucznia. Nauczyciel języka obcego jako moderator.
Autonomia  nauczyciela  –  autonomia  ucznia.  Autonomia  w  nauczaniu  i  uczeniu  się  języka  obcego  –
definicje, cele, założenia. Psychologia kognitywna i konstruktywizm w nauczaniu i uczeniu się języków
obcych. Portfolio językowe / Europejskie Portfolio Językowe.
„Otwarta lekcja języka obcego” – charakterystyka. Otwarte formy pracy na lekcji.
Formy pracy na lekcji – formy socjalne, specyfika pracy w grupach na lekcji języka obcego.
Metody  i  zasady  nauczania  –  metoda  projektów na  lekcji  języka  obcego:  Historyczne  ramy  metody
projektowej  cele  i  treści  działania  projektowego  na  lekcji,  typologia  zadań  projektowych.  Rodzaje
projektów, w tym projekty etnograficzne. Projekty w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz na
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pozostałych etapach edukacyjnych. 
Poszczególne  etapy realizacji  projektu  –  konceptualizacja,  realizacja,  prezentacja  i  ewaluacja  –  zarys
teoretyczny i jego praktyczne przełożenie. Nauczyciel i uczeń podczas realizacji projektu – pełnione role i
wynikające z nich zadania. Techniki multimedialne wykorzystywane przy realizacji projektów: propozycje
metod pracy na lekcjach języka obcego (możliwości i korzyści dla nauczyciela i ucznia).

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

Treści merytoryczne
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4 Metody dydaktyczne 
Wykład problemowy, wykład z prezentacją medialną, analiza tekstów z dyskusją, metoda projektów,
dyskusja.

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, zaliczenie ustne, w.
EK_02 obserwacja w trakcie zajęć, zaliczenie ustne, projekt w.
EK_03 obserwacja w trakcie zajęć, zaliczenie ustne, projekt w.
EK_04 obserwacja w trakcie zajęć, projekt w.
EK_05 obserwacja w trakcie zajęć, projekt w.

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania) 
Po semestrze 5 i 6 zaliczenie z oceną na podstawie zaliczenia ustnego, projektu oraz aktywności podczas
zajęć; Zdobycie min. 60% z przewidzianych prac zaliczeniowych uprawnia do otrzymania pozytywnej
oceny z przedmiotu.

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 30
Inne z udziałem nauczyciela
(udział w konsultacjach, egzaminie)

6

Godziny niekontaktowe – praca własna studenta
(przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie 
referatu itp.)

90

SUMA GODZIN 126
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 5

* 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.
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Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej
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