
Kod 

przedmiotu
JI

Studia II stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Językowy Język wykładowy

II Forma zaliczenia

15 Wykład

Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

15 Razem

15 Praca własna studenta do uzupełnenia

30 Razem

2 ECTS

W1

W2

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 

(modułu)

Pedagogiczno-psychologiczne podstawy nauczania języka obcego w 

przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Poziom kształcenia Praktyczny

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów
Edukacja przedszkolna i 

wczesnoszkolna

Moduł kształcenia Polski

Semestr Zaliczenie z oceną

Praca własna studenta 

Razem

ECTS

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Razem

CEL PRZEDMIOTU

Zapoznanie studentów z pedagogiczno-psychologicznymi podstawami nauczania języka obcego w przedszkolu oraz w klasach I-III. Podjęcie 

analizy pedagogicznej i psychologicznej ucznia. Zaznajomienie z klasycznymi oraz nowoczesnymi metodami nauczania języka obcego w 

przedszkolu oraz w klasach I-III. Wprowadzenie do wybranych obszarów nauczania języka angielskiego. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Wymagania językowe -umiejętność władania językiem obcym w mowie i w piśmie na poziomie B1 lub wyższym. Ukończenie podstawowego 

kształcenia pedagogicznego i uzystanie stopna licencjata.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU

Zna podstawową terminologię z zakresu dydaktyki  języka obcego zorientowaną na 

zastosowanie w szkole podstawowej. Posiada wiedzę na temat nauczania języka obcego i 

dobrych praktyk 

Potrafi odnieść właściwą metodę do danej grupy wiekowej, potrafi scharakteryzować ucznia 

przedszkolnego i szkolnego, wskazać na ich potrzeby edukacyjne, psychologiczne oraz 

językowe. 

Wiedza

K_W01  K_W03  K_W04  

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE



W3

U1

U2

U3

K1

K2

Posiada podstawowe umiejętności diagnozowania i analizowania sytuacji pedagogicznych w 

zakresie jednostki lekcyjnej.

Zna kryteria oceniania postępów w nauce języka obcego w klasach I-III oraz w przedszkolu. 

Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 

dydaktycznych na lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej w klasach I-III i w 

przedszkolu.

Kompetencje społeczne

Umiejętności

K_W01  K_W03  K_W04  

K_U01  K_U02  K_U05  

Potrafi dobierać i wyszukiwać dostępne materiały, środki i metody pracy dydaktycznej 

potrzebne do realizacji zadań dydaktycznych w zakresie nauczania języka obcego.

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.

Potrafi pracować w zespole, przyjmować różne role.

K_K01  K_K02  K_K03  
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2
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15 0 0

Kod Opis
Egzamin/

Prace 

kontrolne

Projekty
Aktywność 

na zajęciach

Waga w werfikacji efektów uczenia się 70% 20% 10% zależy od wykładowcy

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

Stacjonarne

1 15

2 15

30

2

TREŚCI PROGRAMOWE

Charakterystyka ucznia klas I-III. Kompetencje językowe, potrzeby edukacyjne dzieci wczesnoszkolnych

Liczba godzin

Klasyczne i nowoczesne metody nauczania języka obcego w klasach I-III

Kryteria oceniania. 

Psychologiczno-pedagogiczna analiza ucznia przedszkolnego. Potrzeby, umiejętności oraz kompetencje 

językowe przedszolaka. Teoretyczne podstawy metodyki nauczania języka obcego dzieci.

Klasyczne oraz nowoczesne metody nauczania języka obcego w przedszkolu

RAZEM

STUDIA STACJONARNE

ECTS 0

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.

Potrafi pracować w zespole, przyjmować różne role.

Temat

Potrafi dobierać i wyszukiwać dostępne materiały, środki i metody pracy dydaktycznej potrzebne do 

realizacji zadań dydaktycznych w zakresie nauczania języka obcego.

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Zna podstawową terminologię z zakresu dydaktyki  języka obcego zorientowaną na zastosowanie w 

szkole podstawowej. Posiada wiedzę na temat nauczania języka obcego i dobrych praktyk 

Potrafi odnieść właściwą metodę do danej grupy wiekowej, potrafi scharakteryzować ucznia 

przedszkolnego i szkolnego, wskazać na ich potrzeby edukacyjne, psychologiczne oraz językowe. 

Zna kryteria oceniania postępów w nauce języka obcego w klasach I-III oraz w przedszkolu. 

Podstawy metodyki nauczania języka obcego w klasach I-III. Sposoby planowania zajęć w szkole. 

Wybrane aspekty nauczania - problem dyscypliny, użycie języka ojczystego podczas zajęć, używanie 

nowoczesnych technologii w nauczaniu języka obcego. 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

0

Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 

dydaktycznych na lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej w klasach I-III i w przedszkolu.

Praca własna studenta

Niestacjonarne

0

Posiada podstawowe umiejętności diagnozowania i analizowania sytuacji pedagogicznych w zakresie 

jednostki lekcyjnej.

0Suma
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Wykład Ćwiczenia

Kontakt e-mail

Imię i Nazwisko

PROWADZĄCY

Laboratorium/Projekt

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uzupełniajaca
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