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KONCEPCJA I CELE KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA
Kierunek Pedagogika - studia magisterskie stacjonarne II stopnia
Kierunek studiów Pedagogika sklasyfikowany jest w dziedzinie nauk społecznych. Przedmiot
badań pedagogiki jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei jak i praktyk społecznych.
Pedagogika, jako nauka o wychowaniu i kształceniu łączy dwie perspektywy: humanistyczną,
koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz społeczną, dotyczącą
środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji
i znaczenia w rozwoju człowieka. Kierunek ma także charakter interdyscyplinarny i oprócz
przedmiotów odnoszących się stricte do pedagogiki realizuje treści z zakresu innych dyscyplin
naukowych, takich jak: psychologia, socjologia czy nauki o poznaniu i komunikacji
społecznej. Podejmowanie działalności naukowo-badawczej, doskonalenie procesu
kształcenia, aktualizacja programów studiów wpisują się w misję Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zgodnie, z którą celem jest prowadzenie na
najwyższym poziomie badań naukowych i kształcenia oraz działalności wdrożeniowej.
Podstawą tożsamości kierunku pedagogika są wartości takie jak: profesjonalizm, dbałość, o
jakość, pracowitość oraz innowacyjność. Koncepcja kształcenia wpisuje się w misję uczelni,
która zakłada „służenie rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego
społeczeństwa” poprzez „profesjonalizm, dbałość o jakość, pracowitość oraz innowacyjność”.
Koncepcja kształcenia na kierunku pedagogika przewiduje doskonalenie procesów dydaktyki
poprzez tworzenie przyjaznego zaplecza dydaktycznego, dbałość o zapewnienie jakości
kształcenia, wspieranie procesów włączania absolwentów na rynek pracy, dbałość o jakość
rozwoju naukowego pracowników, wykorzystanie możliwości związanych z nawiązywaniem
współpracy międzynarodowej czy wykorzystania praktycznych doświadczeń pracodawców, z
którymi pracownicy pedagogiki współpracują. Przyjęta na kierunku pedagogika koncepcja
oraz cele kształcenia wynikają bezpośrednio z polityki, jakości kształcenia jak również
przyjętej do 2020 r. strategii Uczelni i celów strategicznych. Tematy strategiczne, do których
należą: doskonalenie kształcenia, doskonalenie badań naukowych, współpraca i
umiędzynarodowienie, rozwijanie transferu wiedzy do gospodarki, stanowią imperatyw
zgodnie, z którym na kierunku pedagogika w sposób wielopłaszczyznowy i spójny
realizowana jest koncepcja kształcenia oraz rozwoju działań naukowych w dziedzinie nauk
społecznych - dyscyplinie pedagogika.
Dobór treści programowych na kierunku pedagogika jest zgodny z efektami uczenia się
i uwzględnia konieczność uzyskania wszystkich efektów uczenia się przez studenta w toku
jego studiów. Plan studiów obejmuje obowiązkowe dla wszystkich studentów moduły
kształcenia: ogólny, podstawowy i kierunkowy, które nie tylko wyposażają studentów w
aktualną wiedzę, ale również rozwijają umiejętności komunikacyjne, pracy indywidualnej i
zespołowej oraz kształtują postawy zgodne ze standardami etycznymi. W ramach
obowiązkowych modułów student uzyskuje wszystkie efekty uczenia się specyficzne dla tego
kierunku. Program studiów przewiduje także obieralne moduły zajęć specjalizacyjnych oraz
zajęć fakultatywnych, które pogłębiają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje studenta w

wybranych obszarach. Program studiów na kierunku pedagogika, umożliwia studentom
osiągnięcie wszystkich zakładanych efektów uczenia się oraz uzyskanie kwalifikacji na
poziomie odpowiadającym wymogom kształcenia określonym dla kierunku o profilu
ogólnoakademickim.
Koncepcja kształcenia na kierunku pedagogika, uwzględnia potrzeby i zmiany rynku pracy
poprzez permanentną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie
działalności dydaktycznej i badawczej. Program studiów dostosowany jest do wymogów
rynku pracy, a konsultacje z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie
tworzonych programów studiów umożliwiły stworzenie programu studiów, który łączy wiedzę
teoretyczną z praktyką. Założone efekty uczenia się na kierunku pedagogika są zgodne z
koncepcją i celami kształcenia oraz odpowiadają poziomowi 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji
(studia II stopnia, stacjonarne).
CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU PEDAGOGIKA
Kierunek Pedagogika w SGGW realizowany jest w formie studiów magisterskich II stopnia
stacjonarnych trwających 2 lata (4 semestry) na kształceniu w zakresie: Pedagogika szkolna
z elementami terapii pedagogicznej oraz kształceniu w zakresie: Organizacja i zarządzanie
w oświacie. Studia na kierunku Pedagogika to szansa na zdobycie specjalistycznego
i nowoczesnego wykształcenia. Studia pedagogiczne wyposażają absolwentów w kwalifikacje
niezbędne do podjęcia pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych.
Studenci rozwijają takie kompetencje jak wrażliwość i empatia, szczególnie cenione w
obszarze działalności opiekuńczo-wychowawczej. Na kierunku pedagogika przygotowujemy
doskonale wykształconych, zorganizowanych i zmotywowanych absolwentów. W trakcie
studiów realizowane są specjalistyczne praktyki zawodowe w instytucjach oświatowowychowawczych.
Absolwent kształcenia w zakresie PEDAGOGIKA SZKOLNA Z ELEMENTAMI
TERAPII PEDAGOGICZNEJ
magisterskich studiów na kierunku pedagogika jest przygotowany do pracy na stanowisku
pedagoga szkolnego w szkołach podstawowych i średnich różnych typów oraz w instytucjach
wychowania pozaszkolnego. W pracy zawodowej pedagog szkolny może pełnić funkcję
koordynatora działań na rzecz wszechstronnego rozwoju ucznia. Równocześnie może także
nieść pomoc dziecku w sytuacjach trudnych. Studia przygotowują pedagoga do pracy z
rodziną ucznia - udzielania pomocy i wspierania w rozwiązywaniu problemów
wykraczających poza sytuacje szkolne i rówieśnicze. Absolwent posiada kompetencje
zawodowe, specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do współtworzenia oraz realizacji
programu wychowawczego szkoły a także programów profilaktyki zaburzeń zachowania
dzieci i młodzieży. Jest przygotowany do koordynacji działań podejmowanych na rzecz ucznia
przez osoby i instytucje w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Absolwent potrafi
realizować założenia profilaktyczne. Absolwent kształcenia w zakresie: Pedagogika szkolna z
elementami terapii pedagogicznej może być zatrudniony w: przedszkolu, szkołach

podstawowych, szkołach średnich, placówkach pomocy dziecku i rodzinie, świetlicach
socjoterapeutycznych
i środowiskowych, placówkach opiekuńczych, instytucjach organizujących czas wolny dla
dzieci i młodzieży, instytucjach prowadzących działalność na rzecz dziecka i rodziny.
Absolwent kształcenia w zakresie ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE
zdobędzie kwalifikacje w zakresie zarządzania w oświacie czyniące go specjalistą potrafiącym
aktywnie, samodzielnie i twórczo zarządzać placówkami oświatowo-wychowawczymi.
Uzyska najnowszą wiedzę z zakresu teorii organizacji i zarządzania w oświacie, prawnych
podstaw funkcjonowania placówek edukacyjnych, tworzenia i realizacji programów
profilaktycznych
i terapeutycznych, ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej procesów edukacyjnych, psychologii
kierowania placówkami oświatowymi oraz umiejętności praktycznych aplikacji tych
koncepcji. Umiejętności te pozwolą mu rozumieć i czynnie uczestniczyć w zarządzaniu
zmianą edukacyjną, która w najbliższych latach następować będzie w systemie oświaty oraz
trafnie oceniać praktyczne rozwiązania w tym zakresie. Celem studiów jest również
wyposażenie studentów w umiejętność przeprowadzania autodiagnozy własnego rozwoju
intelektualnego
i zawodowego oraz ukształtowanie w nich przekonania o konieczności uczenia się przez całe
życie. W toku praktyki zawodowej związanej z organizowaniem i nadzorowaniem działalności
oświatowej, student będzie pełnił rolę asystenta dyrektora placówki oświatowej, dzięki czemu
uzyska wgląd w podstawowe problemy zarządzania w oświacie. Kompetencje, w które
zostanie wyposażony absolwent studiów, pozwolą mu rozwinąć potencjał zawodowy i w
przyszłości
z sukcesem kierować instytucją edukacyjną. Absolwent kształcenia w zakresie Organizacja
i zarządzanie w oświacie uzyska kwalifikacje w zakresie zarządzania w oświacie oraz
uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek
oświatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzących i nadzorujących działalność
oświatową.

Efekty uczenia się
z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz charakterystyk drugiego
stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 PRK typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na
poziomie 4.
Kierunek studiów: PEDAGOGIKA
Poziom studiów: studia drugiego stopnia
Profil studiów: OGÓLNOAKADEMICKI

Uniwersalne charakterystyki poziomu 7 w PRK oraz charakterystyki drugiego stopnia
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 7 PRK

Kierunkowe efekty uczenia się
Symbol efektu
kierunkowego

Kierunkowe efekty uczenia się odniesione do poszczególnych
kategorii i zakresów

Symbol
efektu
ogólnego

WIEDZA – absolwent studiów II stopnia ZNA I ROZUMIE

poznawczej i
zależności

w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz
dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności
między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z
zakresu dyscyplin naukowych lub artystycznych tworzących
podstawy teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną
teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz
wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy

Zakres i głębia kompletność
perspektywy

P7U_W

różnorodne, złożone uwarunkowania i aksjologiczny kontekst
prowadzonej działalności

P7S_WG

w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone
zależności między nimi, także w powiązaniu z innymi
dziedzinami

W01

terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w
dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym

1.1.2)

W02

źródła i miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz o jej
przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi
dyscyplinami nauk na poziomie rozszerzonym i pogłębionym

1.1.1),
1.1.9)

szczegółowej - właściwe dla programu studiów

główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub
artystycznych, do których jest przyporządkowany kierunek
studiów - w przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim

1.1.8)

W04

specyfikę przedmiotową i metodologiczną pedagogiki (główne
szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań
stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; mapę
stanowisk i podejść metodologicznych; postulat
wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice)
na poziomie pogłębionym i uporządkowanym

W05

subdyscypliny i specjalizacje pedagogiki, obejmującym
terminologię, teorię i metodykę na poziomie pogłębionym i
uporządkowanym

1.1.14),
1.1.15)

W10

cele, organizację i funkcjonowanie instytucji edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i
terapeutycznych na poziomie uporządkowanym i pogłębionym
w wybranych zakresach

1.1.3),
1.1.6)

W12

teorię wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych
procesów edukacyjnych na poziomie uporządkowanym

1.1.4)

W13

różne środowiska wychowawcze, ich specyfikę i zachodzące w
nich procesy na poziomie pogłębionym i uporządkowanym

1.1.10),
1.1.6)

W14

strukturę i funkcje systemu edukacji oraz wybrane systemy
edukacyjne innych krajów w sposób uporządkowany

1.1.5)

W16

zasady i normy etyczne oraz etykę zawodową w sposób
uporządkowany

1.1.1)

współczesne kierunki rozwoju pedagogiki, jej nurty i systemy
pedagogiczne oraz ich historyczne i kulturowe uwarunkowania
w sposób pogłębiony i uporządkowany

1.1.2)

W03

rozwój człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie
biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym na
poziomie pogłębionym

1.1.13)

W06

rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości
istotne z punktu widzenia procesów edukacyjnych na poziomie
pogłębionym

1.1.12)

W07

/ uwarunkowania, skutki

Kontekst

P7S_WK

fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych
rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem
studiów, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego

podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form
przedsiębiorczości

1.1.6)

W08

różne rodzaje struktur społecznych i instytucje życia
społecznego oraz zachodzące między nimi relacje istotne z
punktu widzenia procesów edukacyjnych na poziomie
rozszerzonym

W09

kulturowe uwarunkowania procesów edukacyjnych w sposób
uporządkowany

1.1.1)

W11

biologiczne, psychologiczne, społeczne, filozoficzne podstawy
kształcenia i wychowania; istotę funkcjonalności i
dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii
na poziomie pogłębionym i rozszerzonym

1.1.7),
1.1.12)

W15

sposób uporządkowany uczestników działalności edukacyjnej,
wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i
terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach

1.1.5),
1.1.6),
1.1.11)

UMIEJĘTNOŚCI – absolwent studiów II stopnia POTRAFI
wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy,
z wykorzystaniem nowej wiedzy, także z innych dziedzin

samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i
ukierunkowywać innych w tym zakresie

wykorzystywać posiadaną wiedzę
i
wykonywan
e zadania

/
rozwiązyw
ane
problemy

Wykorzysta
nie wiedzy

P7S_UW

P7U_U

komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców,
odpowiednio uzasadniać stanowiska

- formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz
innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych

U01

obserwować, wyszukiwać i przetwarzać informacje na temat
zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych
źródeł oraz interpretować je z punktu widzenia problemów
edukacyjnych w sposób pogłębiony

1.2.1),
1.2.12),
1.2.18)

U02

wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu
pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy
złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a
także diagnozować i projektować działania praktyczne

1.2.4),
1.2.12),
1.2.14)

1.2.1)

U06

rozróżnić orientacje w metodologii badań pedagogicznych,
formułować problemy badawcze, dobierać adekwatne metody,
techniki i konstruować narzędzia badawcze; opracowywać,
prezentować i interpretować wyniki badań, wyciągać wnioski,
wskazywać kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej
subdyscypliny pedagogiki

U07

obserwować, diagnozować, racjonalnie ocenić złożone
sytuacje edukacyjne oraz analizować motywy i wzory ludzkich
zachowań w sposób pogłębiony

1.2.2),
1.2.11)

U08

sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w
celu analizowania podejmowanych działań praktycznych

1.2.8),
1.2.11)

U09

generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów
pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania
oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych
obszarach praktycznych

1.2.5),
1.2.13)

sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i
technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie
pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów,
korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych

1.2.15),
1.2.16)

warunkach przez:
— właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących,
dokonywanie oceny,
krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji
tych informacji,
— dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym
zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych,
— przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i
narzędzi

wykorzystywać posiadaną wiedzę

Komunikowanie się odbieranie i tworzenie
wypowiedzi,
upowszechnianie wiedzy w
środowisku naukowym i
posługiwanie się językiem
obcym

P7S_UK

formułować i testować hipotezy związane z prostymi
problemami badawczymi - w przypadku studiów o profilu
ogólnoakadernickim

komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi
kręgami odbiorców

prowadzić debatę

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną

U03

terminologią
U04

w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w
mowie i na piśmie, konstruować rozbudowane ustne i pisemne
uzasadnienia na tematy dotyczące różnych zagadnień
pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć
teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak
i innych dyscyplin naukowych

1.2.15),
1.2.18),
1.2.8)

U05

w sposób pogłębiony prezentować własne pomysły,
wątpliwości i sugestie, popierać je rozbudowaną argumentacją
w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów
różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi

1.2.15),
1.2.18)

U10

wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności
pedagogicznej sposób postępowania, dobierać środki i metody
pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań
zawodowych

1.2.2),
1.2.10),
1.2.14)

U12

pracować w zespole; wyznaczać oraz przyjmować wspólne
cele działania; przyjąć rolę lidera w zespole

1.2.3),
1.2.6)

Organizacja pracy/
planowanie i praca
zespołowa
Uczenie się/planowanie własnego rozwoju
i rozwoju innych osób

P7S_UU

P7S_UO

kierować pracą zespołu

współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i
podejmować wiodącą rolę w zespołach

samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez
całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz
1.2.7),
rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych 1.2.9),
oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a
1.2.17)
także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe
życie

U11

KOMPETENCJE – absolwent studiów II stopnia JEST GOTÓW DO

tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w
środowisku pracy i życia

przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią

Oceny/krytyczne
podejście

P7S_KK

P7U_K

podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów
i organizacji, w których uczestniczy

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów
poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w
przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

Odpowiedzialność/wypełnianie zobowiązań
społecznych na rzecz interesu publicznego

1.3.2)

1.3.1)

K04

utożsamiania się z wartościami, celami i zadaniami
realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznaczania się
rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu,
planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych

1.3.2),
1.3.7)

K06

odznaczania się odpowiedzialnością za własne przygotowanie
do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz
ich skutki, bycia odpowiedzialnym wobec ludzi, dla których
dobra stara się działać, wyrażania takiej postawy w środowisku
specjalistów i pośrednio modelowania takiego podejścia wśród
innych

1.3.3),
1.3.5)

K07

bycia wrażliwym na problemy edukacyjne, komunikowania się
i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi
specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego
uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących
działania pedagogiczne
pogłębiania świadomości poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, rozumienia potrzeby ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego

1.3.6)

K01

K03

inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem
zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:

Rola
zawodo
wa/
niezale
żność i
rozwój
etosu

P7S_K
R

P7S_KO

wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i
orgzanizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

doceniania znaczenia nauk pedagogicznych dla rozwoju
jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych,
pozytywnego nastawienia do nabywania wiedzy z zakresu
studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy
pedagoga

— rozwijania dorobku zawodu,
— podtrzymywania etosu zawodu,

1.3.6),
1.3.7)

K02

podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych;
wykazywania aktywności, podejmowania trudu i odznaczania
się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i
zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki;
angażowania się we współpracę

K05

zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad
etyki zawodowej; dostrzegania i formułowania problemów
moralnych i dylematów etycznych związanych z własną i
cudzą pracą; poszukiwania optymalnych rozwiązań i
możliwości korygowania nieprawidłowych działań
pedagogicznych

1.3.1),
1.3.2),
1.3.4)

ponoszenia odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa
kulturowego regionu, kraju, Europy i świata

1.3.3),
1.3.4),
1.3.5)

— przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz
działania na rzecz przestrzegania tych zasad

K08

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE EFEKTY UCZENIA SIĘ

B.
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
B.
1. Psychologia
W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:
B.1.W1. podstawowe pojęcia psychologii: procesy poznawcze, spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie
informacji, mowę i język, myślenie i rozumowanie, uczenie się i pamięć, rolę uwagi, emocje i
motywacje w procesach regulacji zachowania, zdolności i uzdolnienia, psychologię różnic
indywidualnych - różnice w zakresie inteligencji, temperamentu, osobowości i stylu poznawczego;
B.1.W2. proces rozwoju ucznia w okresie dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości: rozwój
fizyczny, motoryczny i psychoseksualny, rozwój procesów poznawczych (myślenie, mowa,
spostrzeganie, uwaga i pamięć), rozwój społeczno-emocjonalny i moralny, zmiany fizyczne i
psychiczne w okresie dojrzewania, rozwój wybranych funkcji psychicznych, normę rozwojową, rozwój
i kształtowanie osobowości, rozwój w kontekście wychowania, zaburzenia w rozwoju podstawowych
procesów psychicznych, teorie integralnego rozwoju ucznia, dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u
uczniów, zaburzenia zachowania, zagadnienia: nieśmiałości i nadpobudliwości, szczególnych
uzdolnień, zaburzeń funkcjonowania w okresie dorastania, obniżenia nastroju, depresji, krystalizowania
się tożsamości, dorosłości, identyfikacji z nowymi rolami społecznymi, a także kształtowania się stylu
życia;
B.1.W3. teorię spostrzegania społecznego i komunikacji: zachowania społeczne i ich uwarunkowania,
sytuację interpersonalną, empatię, zachowania asertywne, agresywne i uległe, postawy, stereotypy,
uprzedzenia, stres i radzenie sobie z nim, porozumiewanie się ludzi w instytucjach, reguły
współdziałania, procesy komunikowania się, bariery w komunikowaniu się, media i ich wpływ
wychowawczy, style komunikowania się uczniów i nauczyciela, bariery w komunikowaniu się w
klasie, różne formy komunikacji - autoprezentację, aktywne słuchanie, efektywne nadawanie,
komunikację niewerbalną, porozumiewanie się emocjonalne w klasie, porozumiewanie się w
sytuacjach konfliktowych;
B.1.W4. proces uczenia się: modele uczenia się, w tym koncepcje klasyczne i współczesne ujęcia w
oparciu o wyniki badań neuropsychologicznych, metody i techniki uczenia się z uwzględnieniem
rozwijania metapoznania, trudności w uczeniu się, ich przyczyny i strategie ich przezwyciężania,
metody i techniki identyfikacji oraz wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań, bariery i
trudności w procesie komunikowania się, techniki i metody usprawniania komunikacji z uczniem oraz
między uczniami;
B.1.W5. zagadnienia autorefleksji i samorozwoju: zasoby własne w pracy nauczyciela - identyfikacja i
rozwój, indywidualne strategie radzenia sobie z trudnościami, stres i nauczycielskie wypalenie
zawodowe.
W zakresie umiejętności absolwent potrafi:
B.1.U1. obserwować procesy rozwojowe uczniów;
B.1.U2. obserwować zachowania społeczne i ich uwarunkowania;
B.1.U3. skutecznie i świadomie komunikować się;
B.1.U4. porozumieć się w sytuacji konfliktowej;
B.1.U5. rozpoznawać bariery i trudności uczniów w procesie uczenia się;
B.1.U6. identyfikować potrzeby uczniów w rozwoju uzdolnień i zainteresowań;
B.1.U7. radzić sobie ze stresem i stosować strategie radzenia sobie z trudnościami;
B.1.U8. zaplanować działania na rzecz rozwoju zawodowego na podstawie świadomej autorefleksji i
informacji zwrotnej od innych osób.
W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:
B.1.K1. autorefleksji nad własnym rozwojem zawodowym;
B.1.K2. wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do analizy zdarzeń pedagogicznych.
B.
2. Pedagogika
W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:
B.2.W1. system oświaty: organizację i funkcjonowanie systemu oświaty, podstawowe zagadnienia
prawa oświatowego, krajowe i międzynarodowe regulacje dotyczące praw człowieka, dziecka, ucznia
oraz osób z niepełnosprawnościami, znaczenie pozycji szkoły jako instytucji edukacyjnej, funkcje i
cele edukacji szkolnej, modele współczesnej szkoły, pojęcie ukrytego programu szkoły, alternatywne
formy edukacji, zagadnienie prawa wewnątrzszkolnego, podstawę programową w kontekście programu
nauczania oraz działania wychowawczo-profilaktyczne, tematykę oceny jakości działalności szkoły lub
placówki systemu oświaty;
B.2.W2. rolę nauczyciela i koncepcje pracy nauczyciela: etykę zawodową nauczyciela, nauczycielską
pragmatykę zawodową - prawa i obowiązki nauczycieli, zasady odpowiedzialności prawnej opiekuna,

nauczyciela, wychowawcy i za bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia uczniów, tematykę oceny jakości
pracy nauczyciela, zasady projektowania ścieżki własnego rozwoju zawodowego, rolę początkującego
nauczyciela w szkolnej rzeczywistości, uwarunkowania sukcesu w pracy nauczyciela oraz choroby
związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela;
B.2.W3. wychowanie w kontekście rozwoju: ontologiczne, aksjologiczne i antropologiczne podstawy
wychowania; istotę i funkcje wychowania oraz proces wychowania, jego strukturę, właściwości i
dynamikę; pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole - regulacje prawne, formy i zasady
udzielania wsparcia w placówkach systemu oświaty, a także znaczenie współpracy rodziny ucznia i
szkoły oraz szkoły ze środowiskiem pozaszkolnym;
B.2.W4. zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela: obowiązki nauczyciela jako
wychowawcy klasy, metodykę pracy wychowawczej, program pracy wychowawczej, style kierowania
klasą, ład i dyscyplinę, poszanowanie godności dziecka, ucznia lub wychowanka, różnicowanie,
indywidualizację i personalizację pracy z uczniami, funkcjonowanie klasy szkolnej jako grupy
społecznej, procesy społeczne w klasie, rozwiązywanie konfliktów w klasie lub grupie wychowawczej,
animowanie życia społeczno-kulturalnego klasy, wspieranie samorządności i autonomii uczniów,
rozwijanie u dzieci, uczniów lub wychowanków kompetencji komunikacyjnych i umiejętności
społecznych niezbędnych do nawiązywania poprawnych relacji; pojęcia integracji i inkluzji; sytuację
dziecka z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w szkole ogólnodostępnej, problemy dzieci z
zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich funkcjonowanie, problemy dzieci zaniedbanych i
pozbawionych opieki oraz szkolną sytuację dzieci z doświadczeniem migracyjnym; problematykę
dziecka w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej; zagrożenia dzieci i młodzieży: zjawiska agresji i
przemocy, w tym agresji elektronicznej, oraz uzależnień, w tym od środków psychoaktywnych i
komputera, a także zagadnienia związane z grupami nieformalnymi, podkulturami młodzieżowymi i
sektami;
B.2.W5. sytuację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: specjalne potrzeby edukacyjne
uczniów i ich uwarunkowania (zakres diagnozy funkcjonalnej, metody i narzędzia stosowane w
diagnozie), konieczność dostosowywania procesu kształcenia do specjalnych potrzeb edukacyjnych
uczniów (projektowanie wsparcia, konstruowanie indywidualnych programów) oraz tematykę oceny
skuteczności wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
B.2.W6. zasady pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się; przyczyny i przejawy trudności w
uczeniu się, zapobieganie trudnościom w uczeniu się i ich wczesne wykrywanie, specyficzne trudności
w uczeniu się - dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia oraz trudności w uczeniu się
wynikające z dysfunkcji sfery percepcyjno-motorycznej oraz zaburzeń rozwoju zdolności, w tym
językowych i arytmetycznych, i sposoby ich przezwyciężania; zasady dokonywania diagnozy
nauczycielskiej i techniki diagnostyczne w pedagogice;
B.2.W7. doradztwo zawodowe: wspomaganie ucznia w projektowaniu ścieżki edukacyjno- zawodowej, metody i techniki określania potencjału ucznia oraz potrzebę przygotowania uczniów do
uczenia się przez całe życie.
W zakresie umiejętności absolwent potrafi:
B.2.U1. wybrać program nauczania zgodny z wymaganiami podstawy programowej i dostosować go
do potrzeb edukacyjnych uczniów;
B.2.U2. zaprojektować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego;
B.2.U3. formułować oceny etyczne związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela;
B.2.U4. nawiązywać współpracę z nauczycielami oraz ze środowiskiem pozaszkolnym;
B.2.U5. rozpoznawać sytuację zagrożeń i uzależnień uczniów;
B.2.U6. zdiagnozować potrzeby edukacyjne ucznia i zaprojektować dla niego odpowiednie wsparcie;
B.2.U7. określić przybliżony potencjał ucznia i doradzić mu ścieżkę rozwoju.
W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:
B.2.K1. okazywania empatii uczniom oraz zapewniania im wsparcia i pomocy;
B.2.K2. profesjonalnego rozwiązywania konfliktów w klasie szkolnej lub grupie wychowawczej;
B.2.K3. samodzielnego pogłębiania wiedzy pedagogicznej;
B.2.K4. współpracy z nauczycielami i specjalistami w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy.

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Forma
studiów:

Metodologia badań społecznych
Methodology of social research
Pedagogika

Język wykładowy:
× stacjonarne
Status zajęć:
niestacjonarne

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

ECTS

3

Poziom studiów: II
semestr zimowy
Numer semestru: 1
semestr letni
WNH-P-2S-01Z-01_19
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy:
 podstawowe
×kierunkowe

×obowiązkowe
 do wyboru

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Cel przedmiotu to nabycie i internalizacja przez studentów wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie teorii i praktyki
metod badań społecznych umożliwiających zarówno precyzyjne względem założonego problemu badawczego
konceptualizowanie badań empirycznych w zakresie analizy określonych zjawisk społecznych, jak również wykorzystywanie
rezultatów badań w praktyce pedagogicznej.
Podczas zajęć studenci zapoznają się z podstawami metodologii nauk społecznych. Uzyskają wiedzę i kompetencje
niezbędne do wykorzystania metod o charakterze ilościowym, a także jakościowym w badaniach pedagogicznych w celu
analizy zjawisk zachodzących w życiu społecznym. Studenci zinternalizują pojęcia zmiennych, wskaźników, skal i typologii, a
także rozwiną umiejętność wyboru metod badawczych koherentnych z podejmowaną badawczą problematyką (w tym na
polu triangulacji metod badawczych – wykorzystywania logiki tzw. metod mieszanych). Zwiększeniu precyzji
metodologicznej percepcji wśród uczestników zajęć posłuży analiza błędów logicznych oraz błędów pomiarowych,
stanowiąca integralną część przedmiotu.
a) wykład z elementami konwersatoryjnymi; liczba godzin 30;
b) ćwiczenia; liczba godzin 15;

Metody dydaktyczne:

Metoda wykładowa z elementami konwersatoryjnymi, prezentacje multimedialne, ćwiczenia zogniskowane wokół pracy z
tekstami źródłowymi, praca w grupie związana z wykorzystywaniem wybranych metod badawczych (studia przypadku,
badania pilotażowe), analiza danych zastanych i materiałów filmowych.

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Teoretyczno-pojęciowe podstawy z zakresu nauk społecznych (w szczególności pedagogiki i socjologii)
Wiedza
Student zna i rozumie:

Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

01 – terminologię używaną w pedagogice
03 – potrafi pracować w zespole;
oraz jej zastosowanie w dyscyplinach
wyznaczać oraz przyjmować
pokrewnych na poziomie rozszerzonym
wspólne cele działania; przyjąć
rolę lidera w zespole.
02 - sposób uporządkowany uczestników
działalności edukacyjnej,
04 – rozróżnić orientacje w
wychowawczej, opiekuńczej,
metodologii badań
kulturalnej, pomocowej i
pedagogicznych, formułować
terapeutycznej, pogłębioną w
problemy badawcze, dobierać
wybranych zakresach
adekwatne metody, techniki i
konstruować narzędzia badawcze;
opracowywać, prezentować i
interpretować wyniki badań,
wyciągać wnioski, wskazywać
kierunki dalszych badań, w
obrębie wybranej subdyscypliny
pedagogiki

UWAGI

Kompetencje
Student jest gotów:
05 – pogłębiania świadomości
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, rozumienia
potrzeby ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego.
06 – zachowania się w sposób
profesjonalny i przestrzegania
zasad etyki zawodowej;
dostrzegania i formułowania
problemów moralnych i
dylematów etycznych
związanych z własną i cudzą
pracą; poszukiwania
optymalnych rozwiązań i
możliwości korygowania
nieprawidłowych działań
pedagogicznych

Kolokwia w zakresie wybranych tematów, ocena praca w grupach, aktywność podczas zajęć, test.
Dokumentacja papierowa (test, kolokwia, prace grupowe), dokumentacja elektroniczna (eHMS)

test zaliczeniowy = 60%
wynik kolokwiów = 20%
ocena pracy w grupach = 15%
aktywność podczas zajęć = 5%
Miejsce realizacji zajęć:
Sala dydaktyczna
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.
2. Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 1970.
3. Nachmias, Ch.F., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001
4. Oppenheim A.N., Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Poznań 2004
Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Umiejętności
Student potrafi:

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
udział w wykładach – 30h
udział w ćwiczeniach – 15h
konsultacje – 5h
czytanie literatury – 15h
przygotowanie do kolokwium– 10h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
udział w wykładach – 30h
udział w ćwiczeniach – 15h
konsultacje – 5h

75 h – 3 ECTS

2 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

Wiedza - 01

terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w
dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym

W01

3

Wiedza - 02

sposób uporządkowany uczestników działalności edukacyjnej,
wychowawczej,
opiekuńczej,
kulturalnej,
pomocowej
i
terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach
potrafi pracować w zespole; wyznaczać oraz przyjmować wspólne
cele działania; przyjąć rolę lidera w zespole.

W15

3

U12

1

rozróżnić orientacje w metodologii badań pedagogicznych,
formułować problemy badawcze, dobierać adekwatne metody,
techniki i konstruować narzędzia badawcze; opracowywać,
prezentować i interpretować wyniki badań, wyciągać wnioski,
wskazywać kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej
subdyscypliny pedagogiki
jest gotów do pogłębiania świadomości poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, rozumienia potrzeby ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego.

U06

1

K01

1

zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki
zawodowej; dostrzegania i formułowania problemów moralnych i
dylematów etycznych związanych z własną i cudzą pracą;
poszukiwania optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania
nieprawidłowych działań pedagogicznych

K05

1

Umiejętności-03

Umiejętności-04

Kompetencje - 05

Kompetencje - 06

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Forma
studiów:

Współczesne problemy socjologii
Contemporary problems of sociology
Pedagogika

ECTS

2

Język wykładowy: język polski
Poziom studiów: studia II stopnia
x stacjonarne
× podstawowe
× obowiązkowe
x semestr zimowy
Status zajęć:
Numer semestru:2
niestacjonarne
 kierunkowe
 do wyboru
semestr letni
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy:
WNH-P-2S-01Z-02_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Punktem wyjścia jest krótkie przedstawienie początków socjologii jako dyscypliny naukowej. Tematyka wykładów i ćwiczeń
będzie oscylować wokół takich zagadnień jak: etyczne problemy w badaniach socjologicznych, współczesne agendy
socjalizacji, przemiany życia rodzinnego (nowa arytmetyka rodzinna, jak ludzie łączą się w pary?, jak osiągnąć szczęście
małżeńskie?), starość i starzenie się jako wyzwanie dla społeczeństw XXI wieku (przyczyny, solidarność międzypokoleniowa,
sytuacja opiekunów osób starszych), przestępczość i dewiacja, społeczeństwo ryzyka, po nowoczesna religijność Polaków,
społeczeństwo konsumpcyjne.
a) wykład – liczba godzin 30h
b) ćwiczenia - liczba godzin 15h
prezentacja multimedialna, dyskusja, praca w grupach, rozwiązywanie zadań.
Wprowadzenie do socjologii
Wiedza
Student zna i rozumie:

Umiejętności
Student potrafi:

Kompetencje
Student jest gotów:

01 – rodzaje więzi społecznych
i rządzące nimi prawidłowości
istotne z punktu widzenia
procesów edukacyjnych na
poziomie pogłębionym.

03 – obserwować, wyszukiwać i przetwarzać
informacje na temat zjawisk społecznych
rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł
oraz interpretować je z punktu widzenia
problemów edukacyjnych w sposób
pogłębiony.

05 – doceniania znaczenia nauk
pedagogicznych dla rozwoju jednostki i
prawidłowych więzi w środowiskach
społecznych, pozytywnego nastawienia
do nabywania wiedzy z zakresu
studiowanej dyscypliny naukowej i
budowania warsztatu pracy pedagoga.

02 – różne rodzaje struktur
społecznych i instytucje życia
społecznego oraz zachodzące
między nimi relacje istotne z
punktu widzenia procesów
edukacyjnych na poziomie
rozszerzonym.

04 – wykorzystywać i integrować wiedzę
teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz
powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy
złożonych problemów edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych,
pomocowych i terapeutycznych, a także
diagnozować i projektować działania
praktyczne.

Efekty uczenia się:

06 – podejmowania wyzwań
zawodowych i osobistych; wykazywania
aktywności, podejmowania trudu i
odznaczania się wytrwałością w
podejmowaniu indywidualnych i
zespołowych działań profesjonalnych w
zakresie pedagogiki; angażowania się
we współpracę.
kolokwium; obserwacja i ocena w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu, aktywność własna, prezentacje
multimedialne.
1. Treść pytań z kolokwium z oceną.
2. Karta imienna zawierająca oceny aktywności studentów.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
wykład (kolokwium) – 100%
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
sala dydaktyczna SGGW
Literatura podstawowa
1. Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Scholar, Warszawa 2004.
2. CBOS, raporty 2009-2019, https://www.cbos.pl
3. Drozdowski R., Solidarność pokoleń – dobrze brzmiący postulat polityki społecznej, z którym ma ona coraz więcej kłopotów, [w:] "Ruch prawniczy,
ekonomiczny i socjologiczny", rok LXXIV, zeszyt 3/2012;
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/4016/1/04.%20RAFA%C5%81%20DROZDOWSKI%20RPEIS%203-2012.pdf [dostęp: 20.01.2019].
4. GUS, publikacje, http://stat.gov.pl/
5. Giddens A., Socjologia (wydanie nowe), PWN, Warszawa 2012.
6. Gierszewski J., Wpływ paniki moralnej na postrzeganie bezpieczeństwa publicznego, [w:] „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje”, nr
21/2016, s. 115–137.
7. Herudzińska M.H., Oblicza starości – rodzina w służbie seniorom, [w:] Bojanowska E., Kawińska M. (re.), Praca socjalna wobec wyzwań współczesności,
Kontrast, Warszawa 2015, s. 125-144.
8. Herudzińska M.H., Błaszczak I. (red.), Znane i nieznane oblicza starość jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
2016.
9. Mizielińska J., Abramowicz M., Stasińska A., Rodziny z wyboru w Polsce. Życie rodzinne osób nieheteroseksualnych, http://rodzinyzwyboru.pl/wpcontent/uploads/2014/10/Raport_Rodziny-z-wyboru-w-Polsce.-%C5%BBycie-rodzinne-os%C3%B3b-nieheteroseksualnych.pdf [dostęp: 20.01.2019].
10. Przybył I., Żurek A. (red.), Role rodzinne między przystosowaniem a kreacją, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2016.
11. Szukalski P., Starzenie się ludności — wyzwanie XXI wieku,
12. http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/5423/Skrypt%20Szukalski.pdf?sequence=1 [dostęp: 20.01.2019].
13. Wysocka-Pleczyk M., Maciuszek J. (red.), Człowiek zalogowany, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2018.
Literatura uzupełniająca
Furmańska-Maruszak A., Wójtewicz A., Zamojska M., Dobra i usługi dla najstarszego pokolenia. Szanse rozwoju w kontekście realiów społeczeństwa masowej
konsumpcji, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014.
Giza A., Sikorska M. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, PWN, Warszawa 2012.
Kenneth J. Gergen, Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, PWN, Warszawa 2009.

Stypińska J., Wojnicka K. (red.), Społeczeństwo i codzienność, WAiP, Warszawa 2009.
Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa 2010.
Sztompka P., Bogunia-Borkowska M. (red.), Socjologia codzienności, ZNAK, Kraków 2008.
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
udział w wykładach – 30h
udział w ćwiczeniach – 15h
konsultacje – 5h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
udział w wykładach – 30h
udział w ćwiczeniach – 15h
konsultacje – 5h

50 h - 2 ECTS

2 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza-01

Wiedza-02

Umiejętności-03

Umiejętności-04

Kompetencje-05

Kompetencje-06

Efekty uczenia się dla zajęć:

Student zna i rozumie rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi
prawidłowości istotne z punktu widzenia procesów edukacyjnych na
poziomie pogłębionym.
Student zna i rozumie różne rodzaje struktur społecznych i
instytucje życia społecznego oraz zachodzące między nimi relacje
istotne z punktu widzenia procesów edukacyjnych na poziomie
rozszerzonym.
Student potrafi obserwować, wyszukiwać i przetwarzać informacje
na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych
źródeł oraz interpretować je z punktu widzenia problemów
edukacyjnych w sposób pogłębiony.
Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z
zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy
złożonych
problemów
edukacyjnych,
wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także
diagnozować i projektować działania praktyczne.
Student jest gotów do doceniania znaczenia nauk pedagogicznych
dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach
społecznych, pozytywnego nastawienia do nabywania wiedzy z
zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu
pracy pedagoga.
Student jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i
osobistych; wykazywania aktywności, podejmowania trudu i
odznaczania się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i
zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki;
angażowania się we współpracę.

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

W07

3

W08

2

U01

3

U02

3

K03

3

K02

1

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Forma
studiów:

Pedagogika ogólna
General pedagogy
Pedagogika

ECTS

2

Język wykładowy: język polski
Poziom studiów: studia II stopnia
x stacjonarne
 podstawowe
× obowiązkowe
x semestr zimowy
Status zajęć:
Numer semestru: 1
 niestacjonarne
× kierunkowe
 do wyboru
 semestr letni
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy:
WNH-P-2S-01Z-03_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z kierunkami rozwoju, głównymi nurtami, językiem, wielokontestowością i
różnorodnością współczesnej myśli i praktyki pedagogicznej, cywilizacyjno-kulturowymi uwarunkowaniami jej
ewoluowania, podstawowymi pojęciami i dyskursami edukacyjnymi XXI wieku oraz różnorodnością ich recepcji,
problemami współczesnego wychowania, teoretycznymi i metodologicznymi problemami badań nad procesami
edukacyjnymi oraz podstawowymi zmianami zachodzącymi w relacjach pomiędzy teorią i praktyką edukacyjną.
1. Tożsamość pedagogiki jako dyscypliny naukowej i obszaru oddziaływań praktycznych w wieku XXI oraz cywilizacyjnokulturowe uwarunkowania rozwoju
2. Podstawowe kategorie pojęciowe współczesnej pedagogiki
3. Filozoficzne podstawy edukacji XXI wieku - spór o naturę człowieka jako wyznacznik teorii i praktyki oddziaływań
wychowawczych;
4. Ideologiczne podstawy edukacji XXI wieku - spór o relacje jednostka – społeczeństwo – państwo jako wyznacznik teorii
i praktyki oddziaływań wychowawczych;
5. Wybrane problemy badań edukacyjnych
6. Projektowania oddziaływań edukacyjnych
7. Prawo do nauki
8. Nierówności edukacyjne
9. Dyskurs krytyczny i emancypacyjny w pedagogice
10. Kierunki reform edukacyjnych w Polsce;
11. Wielkie raporty edukacyjne jako wyznaczniki priorytetów oświatowych XXI wieku
12. Globalny wymiar w edukacji
13. Europejski i narodowy wymiar w edukacji
14. Regionalny wymiar w edukacji
15. Dyskurs wielokulturowości
Wykład liczba godzin 30; obecność obowiązkowa; ćwiczenia liczba godzin 15.
Wykład interaktywny, dyskusja, prezentacje multimedialne.
brak
Wiedza
Student zna i rozumie:

Umiejętności
Student potrafi:

Kompetencje
Student jest gotów:

01 – źródła i miejsce pedagogiki w systemie
nauk oraz o jej przedmiotowe i
metodologiczne powiązania z innymi
dyscyplinami nauk na poziomie
rozszerzonym i pogłębionym.

04 – w sposób klarowny, spójny i precyzyjny
wypowiadać się w mowie i na piśmie,
konstruować rozbudowane ustne i pisemne
uzasadnienia na tematy dotyczące różnych
zagadnień pedagogicznych z
wykorzystaniem różnych ujęć
teoretycznych, korzystając zarówno z
dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin
naukowych.
05 – rozróżnić orientacje w metodologii badań
pedagogicznych, formułować problemy
badawcze, dobierać adekwatne metody,
techniki i konstruować narzędzia badawcze;
opracowywać, prezentować i interpretować
wyniki badań, wyciągać wnioski, wskazywać
kierunki dalszych badań, w obrębie
wybranej subdyscypliny pedagogiki.

06 – utożsamiania się z
wartościami, celami i
zadaniami
realizowanymi w
praktyce
pedagogicznej,
odznaczania się
rozwagą, dojrzałością
i zaangażowaniem w
projektowaniu,
planowaniu i
realizowaniu działań
pedagogicznych.

02 – współczesne kierunki rozwoju
pedagogiki, jej nurty i systemy
pedagogiczne oraz ich historyczne i
kulturowe uwarunkowania w sposób
pogłębiony i uporządkowany.
03 – subdyscypliny i specjalizacje
pedagogiki, obejmującym
terminologię, teorię i metodykę na
poziomie pogłębionym i
uporządkowanym.
Praca pisemna.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
Protokół ocen prac pisemnych
efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
Ocena pisemnej pracy końcowej
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
Sala dydaktyczna
Literatura podstawowa i uzupełniająca:

Błeszyńska, K. (2011): Teoretyczny status edukacji międzykulturowej; w: J. Nikitorowicz, A. Sadowski, D. Misiejuk (red.): Edukacja międzykulturowa. Pogranicze.
Studia społeczne, t. XVII, cz. 1; Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 39 - 54.
2. Borowska A., (2004): Kształcenie dla przyszłości, Warszawa: Wyd. Akademickie „Żak.
3. Botkin, J, Elmandjra, M, Malitz, M. (1982): Uczyć się bez granic; Warszawa: PWN;
4. Dudzikowa M., Czerepaniak – Walczak M. (red. (2007)): Wychowanie. Pojęcia – Procesy – Konteksty, tom 2, Gdańsk; GWP.
5. Faure, E. (1975): Uczyć się, aby być; Warszawa: PWN;

6. Gutek, G. (2003): Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji; Gdańsk; GWP.
7. Kostyro, P. (2008): Wykluczanie jako problem filozofii edukacji; Kraków: Impuls;
8. Kruger, H-H. (20050: Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu; Gdańsk; GWP.
9. Międzynarodowa Komisja ds. Edukacji XXI wieku (1998): Edukacja – jest w niej ukryty skarb; Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich;
10. Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) (2003): Pedagogika – podręcznik akademicki, Warszawa: PWN.
11. Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków 2003.
12. Żłobicki W., Ukryty program w edukacji, Ofic. Wyd. „Impuls”, Kraków, 2002.
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
udział w wykładach – 30h
udział w ćwiczeniach -15h
konsultacje – 5h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
udział w wykładach – 30h
udział w ćwiczeniach -15h
konsultacje – 5h

50 h – 2 ECTS

2 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia zefektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza - 01

Wiedza-02

Wiedza-03

Umiejętności -04

Umiejętności-05

Kompetencje-06

Efekty uczenia się dla zajęć:

Absolwent studiów zna i rozumie źródła i miejsce pedagogiki w
systemie nauk oraz o jej przedmiotowe i metodologiczne
powiązania z innymi dyscyplinami nauk na poziomie rozszerzonym i
pogłębionym.
Absolwent studiów zna i rozumie współczesne kierunki rozwoju
pedagogiki, jej nurty i systemy pedagogiczne oraz ich historyczne i
kulturowe uwarunkowania w sposób pogłębiony i uporządkowany.
Absolwent zna i rozumie subdyscypliny i specjalizacje pedagogiki,
obejmującym terminologię, teorię i metodykę na poziomie
pogłębionym i uporządkowanym
Absolwent studiów potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny
wypowiadać się w mowie i na piśmie, konstruować rozbudowane
ustne i pisemne uzasadnienia na tematy dotyczące różnych
zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć
teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i
innych dyscyplin naukowych.
Absolwent studiów potrafi rozróżnić orientacje w metodologii
badań pedagogicznych, formułować problemy badawcze, dobierać
adekwatne metody, techniki i konstruować narzędzia badawcze;
opracowywać, prezentować i interpretować wyniki badań, wyciągać
wnioski, wskazywać kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej
subdyscypliny pedagogiki.
Absolwent studiów jest gotów do utożsamiania się z wartościami,
celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej,
odznaczania się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w
projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

W02

3

W03

3

W05

3

U04

2

U06

1

K04

2

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Forma
studiów:

Translatorrium I
Current Debates in Education, Part I
Pedagogika

ECTS

2

Język wykładowy: język polski
Poziom studiów: studia II stopnia
x stacjonarne
× podstawowe
obowiązkowe
x semestr zimowy
Status zajęć:
Numer semestru: 1
niestacjonarne
 kierunkowe
× do wyboru
semestr letni
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy:
WNH-P-2S-01Z-04_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Zajęcia mają na celu przedstawienie podstawowych debat i kontrowersji dotyczących kwestii wychowania oraz kształcenia
toczących się w obszarze anglojęzycznym. Studenci zostają zapoznani z terminologią anglojęzyczną oraz wprowadzeni w
lekturę tekstów z dziedziny pedagogiki o różnym stopniu zaawansowania.
Celem zajęć jest przygotowanie studentów zarówno do czytania, jak i słuchania angielskich tekstów dotyczących kwestii
pedagogicznych. Omawiane teksty oraz materiały dźwiękowe będą oryginalnymi tekstami (pozyskanymi z czasopism
anglojęzycznych, anglojęzycznych stron internetowych oraz nagrań wykładów). Na zajęciach materiały te będziemy
tłumaczyć na język polski, wyjaśniając przy tym kwestie terminologiczne oraz co ważniejsze kwestie gramatyczne. Zajęcia
będą prowadzone początkowo w języku polskim i angielskim, a pod koniec (2 ostatnie wykłady) wyłącznie w języku
angielskim. Nacisk zostanie położony na teksty popularnonaukowe oraz akademickie z dziedziny pedagogiki.
Ćwiczenia – 30h
Ćwiczenia, dyskusja, prezentacja, materiały multimedialne
Brak prerekwizytów
Wiedza
Student zna i rozumie:

Umiejętności
Student potrafi:

Kompetencje
Student jest gotów:

01 – Zna znaczenie
podstawowych pojęć i
terminów anglojęzycznych z
dziedziny pedagogiki.

03 – Potrafi w sposób klarowny, spójny i
precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie
w języku angielskim. Posiada umiejętność
konstruowania rozbudowanych ustnych i
pisemnych uzasadnień w języku angielskim na
tematy dotyczące różnych debat
pedagogicznych

05 – Jest wrażliwy ma problemy
edukacyjne prezentowane w głównych
debatach edukacyjnych w krajach
anglojęzycznych. Jest gotowy do
komunikowania się w języku angielskim
oraz współpracowania w tym języku w
grupach i organizacjach realizujących
działania pedagogiczne.

02 – Ma uporządkowaną
wiedzę o strukturze i funkcjach
systemu edukacji w Wielkiej
Brytanii oraz w Stanach
Zjednoczonych.

04 – Posiada umiejętność prezentowania
własnych pomysłów, wątpliwości I sugestii w
języku angielskim, popierania ich argumentacją
w kontekście wybranych perspektyw
teoretycznych.

06 – Ma świadomość
odpowiedzialności za poziom debaty
publicznej w kwestiach pedagogicznych
w kontekście międzynarodowym

Efekty 01, 02, 03, 04, 05 – dwa sprawdziany pisemne (kolokwia)

2 kolokwia wraz z odpowiedziami studenta.
Osoby z udokumentowaną znajomością języka angielskiego mają możliwość zaliczenia przedmiotu w trybie
eksternistycznym: ok. 8-stronnicowy esej, rozmowa na jego temat w jęz. angielskim (ok. 40 min.).
Elementy i wagi mające wpływ
Na ocenę końcową składa się:
na ocenę końcową:
Średnia z dwóch kolokwiów (100% oceny finalnej).
Miejsce realizacji zajęć:
sala dydaktyczna SGGW
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
Cała literatura jest wybrana i opracowana przez wykładowcę.
UWAGI: Student zaliczający przedmiot w minimalnym akceptowalnym stopniu (ocena 3) otrzymuje pełną liczbę punktów ECTS.
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

1.
2.

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
udział w ćwiczeniach – 30h
konsultacje – 2,5h
praca własna – 17,5h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
udział w ćwiczeniach – 30h
konsultacje – 2,5h

50 h - 2 ECTS

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

Wiedza-01

Zna znaczenie podstawowych pojęć i terminów anglojęzycznych z
dziedziny pedagogiki.

W01

1

Wiedza-02

Ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu
edukacji w Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych.

W02

1

Umiejętności-03

Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w
mowie i na piśmie w języku angielskim. Posiada umiejętność
konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień w
języku angielskim na tematy dotyczące różnych debat
pedagogicznych
Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów,
wątpliwości I sugestii w języku angielskim, popierania ich
argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych.

U04

1

U09

1

Kompetencje-05

Jest wrażliwy na problemy edukacyjne prezentowane w głównych
debatach edukacyjnych w krajach anglojęzycznych. Jest gotowy do
komunikowania się w języku angielskim oraz współpracowania w
tym języku w grupach i organizacjach realizujących działania
pedagogiczne.

K07

1

Kompetencje-06

Ma świadomość odpowiedzialności za poziom debaty publicznej w
kwestiach pedagogicznych w kontekście międzynarodowym

K06

1

Umiejętności-04

Nazwa zajęć:

Ochrona Własności Intelektualnej

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Protection of Intellectual Property

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

Język wykładowy: język polski
Forma X stacjonarne
studiów:  niestacjonarne

Status zajęć:

ECTS

2

Poziom studiów: Studia I stopnia

x podstawowe
 kierunkowe

Numer semestru: 1

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

2019/2020

x semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-S1-NS-01Z-5_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Założenia i cele:
Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z podstawowymi pojęciami i zasadami związanymi z ochroną własności
intelektualnej, tj. prawem autorskim, pokrewnym, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz prawem własności przemysłowej

Założenia, cele i opis zajęć:

Opis zajęć:
Wprowadzenie w problematykę ochrony własności intelektualnej (zakres przedmiotowy wykładu, istota i zakres pojęcia własności
intelektualnej). Źródła i podstawowe zasady prawa autorskiego. Katalog dóbr niematerialnych. Pojęcie i rodzaje utworów.
Autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste. Wyczerpanie własności intelektualnej. Dozwolony użytek. Korzystanie z
praw własności intelektualnej. Korzystanie z praw za zgodą i bez zgody uprawnionego. Pojęcie i istota plagiatu. Rodzaje plagiatu.
Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu popełnienia plagiatu. Umowy licencyjne. Umowy o przeniesienie praw własności
intelektualnej. Naruszenie własności intelektualnej. Ochrona wizerunku i adresata korespondencji. Prawo własności intelektualnej
w Internecie.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

wykłady; liczba godzin 30

Metody dydaktyczne:

Wykład, rozwiązywanie problemu, studium przypadku, analiza i interpretacja tekstów źródłowych

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

brak
W_01 Student rozumie podstawowe pojęcia i

Efekty uczenia się:

zasady ochrony własności intelektualnej i
prawa autorskiego

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Kolokwium - zaliczenie pisemne

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Prace pisemne studentów

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Wyniki kolokwium (100%)

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

U_01 Student potrafi dokonać oceny
efektów podejmowanych przez siebie
działań

i

ewentualnie

wprowadzić

K_01 Student jest gotów do działania
zgodnego
z
zasadami
etyki
zawodowej

niezbędne korekty

Literatura podstawowa:
1.
J. Sieńczyło –Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009;
2.
M. Załucki (red.), Prawo własności intelektualnej. Repetytorium, Wyd. Difin, Warszawa 2010;
3.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631 z późn. zm);
4.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);
5.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity z 2003 roku Dz.U. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.);
6.
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331).
Literatura uzupełniająca:
1.
E. Nowińska, U. Promińska, M. Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2007.
J. Sozański Własność przemysłowa i intelektualna w Unii Europejskiej, Warszawa-Poznań 2005.

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia
zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

25 h

0,2 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
W_01

Student rozumie podstawowe pojęcia i zasady

W14/P6S_WK

3

U15/P6S_UU

3

S06/P6S_KR

2

ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego
U_01

Student potrafi dokonać oceny efektów
podejmowanych przez siebie działań i ewentualnie
wprowadzić niezbędne korekty

K_01

Student

jest

gotów

do

zasadami etyki zawodowej

działania

zgodnego

z

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Metodyka rozwiązywania problemów wychowawczych w szkole
The methods of solving educational problems at school
Pedagogika

Język wykładowy:
Forma
x stacjonarne
studiów:
niestacjonarne

język polski
Status zajęć:

 podstawowe
× kierunkowe

× obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):
Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

ECTS

Poziom studiów:
Numer semestru:1
2019/2020

4

studia II stopnia
x semestr zimowy
 semestr letni
Numer
katalogowy:

WNH-P-2S-01Z-08-19

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Zapoznanie z najważniejszymi problemami współczesnej szkoły, wyposażenie w niezbędne umiejętności istotne przy
rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Nabycie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów w
codzienności szkolnej.
Cele przedmiotu: wyposażenie studentów w podstawy wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu metodyki
rozwiązywania problemów wychowawczych, pozwalającej na zrozumienie istoty współczesnych celów i zadań edukacji na
różnych szczeblach kształcenia.
Wdrożenie studentów do skutecznego rozwiązywania problemów wychowawczych w szkole.
1.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów
uczenia się:
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Współczesna szkoła wobec zagrożeń: wagary i porzucanie szkoły, agresja i przemoc, uzależnienia, zachowania
ryzykowne, marginalizacja i wykluczenie – definicje problemu, przyczyny, konsekwencje, identyfikacja problemu i
sygnały ostrzegawcze, przeciwdziałanie
2.
Problem w szkole – istota i rodzaje problemów, Czynniki, które zmniejszają/zwiększają ryzyko zachowań
problemowych uczniów. Metody rozwiązywania konfliktów 3.
Diagnozowanie problemów wychowawczych w szkole
4.
Zarządzanie grupą poprzez rozwiązywanie problemów. Rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez
efektywne motywowanie rodziców i uczniów do współpracy i umiejętne przekazywanie informacji trudnych
5.
Pedagog w sytuacjach trudnych, skuteczne radzenie sobie ze stresem i emocjami
6.
Pedagog wobec negacji, krytyki, postawy roszczeniowej i biernej agresji uczniów i rodziców
Ćwiczenia:
1. Podstawy prawne rozwiązywania wybranych problemów wychowawczych na terenie szkoły
2. Poznawanie uczniów - zdobywanie informacji w pracy wychowawczej
3. Komunikacja jako podstawa rozwiązywania problemów wychowawczych w szkole
4. Procedury rozwiązywania problemów wychowawczych w warunkach szkolnych
5. Scenariusze rozwiązywania wybranych problemów uczniów z wykorzystaniem metod aktywizujących
6. Wdrożenie studentów do planowania działań wychowawczych w celu efektywnego rozwiązywania problemów
uczniów
a) Wykłady - 15 godz.
Ćwiczenia - 15 godz.
Wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna
Ćwiczenia: praca w grupach, prezentacje multimedialne, dyskusja, rozwiązywanie problemów, prezentacje metod, gry
symulacyjne
diagnoza pedagogiczna, psychologia rozwojowa, teoria wychowania
Wiedza
Student zna i rozumie:

Umiejętności
Student potrafi:

Kompetencje
Student jest gotów:

01 – ma pogłębioną wiedzę na temat
rozwoju człowieka w cyklu życia
zarówno w aspekcie biologicznym, jak
i psychologicznym oraz społecznym;
02 – ma uporządkowaną wiedzę o celach,
organizacji i funkcjonowaniu instytucji
edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną
w wybranych zakresach;
03 – ma uporządkowaną wiedzę o
uczestnikach działalności edukacyjnej,
wychowawczej, opiekuńczej,
kulturalnej, pomocowej i
terapeutycznej, pogłębioną w
wybranych zakresach;

03 – ma pogłębione umiejętności
obserwowania, diagnozowania,
racjonalnego oceniania złożonych
sytuacji edukacyjnych oraz
analizowania motywów i wzorów
ludzkich zachowań.
04 – potrafi generować oryginalne
rozwiązania złożonych
problemów pedagogicznych i
prognozować przebieg ich
rozwiązywania oraz przewidywać
skutki planowanych działań w
określonych obszarach
praktycznych.

05 – utożsamia się z wartościami,
celami i zadaniami
realizowanymi w praktyce
pedagogicznej, odznacza się
rozwagą, dojrzałością i
zaangażowaniem w
projektowaniu, planowaniu i
realizowaniu działań
pedagogicznych.
05 – odznacza się
odpowiedzialnością za własne
przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i
prowadzone działania oraz ich
skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla
których dobra stara się działać,
wyraża taką postawę w
środowisku specjalistów i
pośrednio modeluje to podejście wśród innych.

efekt 01, 02, 03, 04 – zaliczenie ustne/pisemne
efekt 04, 06, 07, 09 – aktywność studenta na zajęciach; w ramach ćwiczeń: w wersji papierowej (karty pracy) i praca
podczas zajęć (dyskusja, rozwiązywanie problemów)
lista aktywności na zajęciach, lista ocen z kolokwium, prace zaliczeniowe – archiwizacja własna
W ramach ćwiczeń: karty pracy, aktywność podczas zajęć

Elementy i wagi mające wpływ
kolokwium pisemne, aktywność studenta na zajęciach, indywidualna praca pisemna, oceny z egzaminu
na ocenę końcową:
W ramach ćwiczeń: ocena kart pracy, ocena aktywności w trakcie zajęć
Miejsce realizacji zajęć:
sala dydaktyczna
Literatura podstawowa:
1. Celuch M., Goetz M., Skuteczne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych, Wiedza i Praktyka
2. Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Media Rodzina, Poznań 2017.
3. Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci się uczyły, Media Rodzina, Poznań 2017.
4. Janowski A., Poznawanie uczniów, Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2002.
5. Kołakowski A. (red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2013.
6. Kendall P. C., Terapia dzieci i młodzieży. Procedury poznawczo-behawioralne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
7. Mendel M., Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, Harmonia, Gdańsk 2007.
8. Ross W. Greene, Stuart J. Ablon, Terapia dzieci impulsywnych. Model rozwiązywania problemów poprzez współdziałanie, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2016.
9. Borecka-Biernat D., Zachowanie agresywne u dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Difin, 2016.
Literatura uzupełniająca23):
1. Kendall P., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
2004.
2. Kołakowski A., Pisula E., Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2011.
3. Matyjas B., Dzieciństwo w kryzysie: etiologia zjawiska, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2008.
4. Sikorski W., Sikorska A., Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.
5. Speck O., Trudności wychowawcze: być nauczycielem w czasie zmian społeczno-kulturowych, Gdańsk 2007, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
6. Szymański A., Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Wybrane problemy, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2010.
UWAGI
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się
udział w wykładach – 15h
udział w ćwiczeniach – 15h
konsultacja -2,5 h
czytanie literatury – 30h
przygotowanie do zajęć -30h
przygotowanie do zaliczenia – 7,5h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
udział w wykładach – 15h
udział w ćwiczeniach – 15h
konsultacja -2,5 h

100 h – 4 ECTS

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza - 01

Wiedza - 02

Wiedza - 03

Umiejętności -04

Umiejętności-05

Kompetencje-06

Kompetencje-07

Efekty uczenia się dla zajęć:

ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia
zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz
społecznym
ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu
instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych,
kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, pogłębioną w
wybranych zakresach.
ma uporządkowaną wiedzę o uczestnikach działalności
edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej
i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach
ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania,
racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz
analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań.
potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów
pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz
przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach
praktycznych.
utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w
praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i
zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu
działań pedagogicznych.
odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do
pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich
skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra
stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i
pośrednio modeluje to podejście wśród innych.

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

W06

1

W10

1

W15

1

U07

1

U09

1

K04

1

K06

1

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Forma
studiów:

Metodyka pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowań i emocji
Methodology of work concerning children with behavioral and emotional disturbances
Pedagogika

Język wykładowy: język polski
x stacjonarne
Status zajęć:
niestacjonarne

 podstawowe
× kierunkowe

× obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):
Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

ECTS

4

Poziom studiów: studia II stopnia
x semestr zimowy
 semestr letni
WNH-P-2Z-01Z-09_19
Numer katalogowy:

Numer semestru: 1
2019/2020

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Nabycie umiejętności projektowania i realizacji różnych form pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania. Uświadomienie
na co należy zwrócić szczególną uwagę pracując z dzieckiem zaburzonym emocjonalnie. Uwrażliwienie na fakt, że terapia
dotycząca dzieci i młodzieży dysfunkcjonalnej społecznie ma określone wymagania. Nabycie wiedzy dotyczącej zasadności
stosowania arteterapii w pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania. Zdanie sobie sprawy, na czym polega
odpowiedzialność w pracy z rodziną obciążoną doświadczeniem niedostosowania społecznego dzieci. Zrozumienie, w jaki
sposób zmieniająca się rzeczywistość społeczno-kulturowa wpływa na funkcjonowanie dzieci i młodzieży.
Wykłady:
- Zjawisko niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.
- Psychologiczne i społeczne czynniki antyspołecznych i psychopatycznych/socjopatycznych zaburzeń osobowości wczoraj i
dziś.
- Rodzina i dziecko w świetle teorii zachowania zasobów oraz teorii kształtowania się charakteru.
- Komunikacja interpersonalna z dzieckiem zaburzonym osobowościowo.
Ćwiczenia:
- Zasady organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z zaburzeniami zachowania i emocji
- Problemy i trudności uczniów z zaburzeniami zachowania i emocji
- Studium przypadków wybranych uczniów z zaburzeniami zachowania i emocji
- Wdrożenie do dostosowywania działań pedagogicznych do potrzeb wybranych uczniów z zaburzeniami zachowania
i emocji
a) Wykłady, liczba godzin 15h
b) Ćwiczenia liczba godzin 15h
Wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, studium przypadku, zajęcia
warsztatowe.
Diagnoza pedagogiczna, psychologia rozwojowa, teoria wychowania, psychologia kliniczna i niedostosowania społecznego.
Elementarna wiedza o społeczeństwie oraz patogennych czynnikach środowiska rodziny.
Wiedza
Umiejętności
Kompetencje
Student zna i rozumie:
Student potrafi:
Student jest gotów do:
01 - zasady pracy opiekuńczo04 - rozpoznawać sytuację zagrożeń i
09 - okazywania empatii uczniom
wychowawczej nauczyciela: obowiązki
uzależnień uczniów (B.2.U5.)
oraz zapewniania im wsparcia i
nauczyciela jako wychowawcy klasy,
05 - zdiagnozować potrzeby
pomocy (B.2.K1.)
metodykę pracy wychowawczej,
edukacyjne ucznia i
10 - budowania systemu wartości i
program pracy wychowawczej, style
zaprojektować dla niego
rozwijania postaw etycznych
kierowania klasą, ład i dyscyplinę,
odpowiednie wsparcie (B.2.U6.)
uczniów oraz kształtowania ich
poszanowanie godności dziecka,
06 - dostosować sposób komunikacji
kompetencji komunikacyjnych
ucznia lub wychowanka,
do poziomu rozwojowego
i nawyków kulturalnych
różnicowanie, indywidualizację i
uczniów (D. 1/E.1.U4.)
(D.1/E.1.K6)
personalizację pracy z uczniami,
07 - kreować sytuacje dydaktyczne
funkcjonowanie klasy szkolnej jako
służące aktywności i rozwojowi
grupy społecznej, procesy społeczne
zainteresowań uczniów oraz
w klasie, rozwiązywanie konfliktów w
popularyzacji wiedzy (D.
klasie lub grupie wychowawczej,
1/E.1.U5.)
animowanie życia społeczno08 - dobierać metody pracy klasy oraz
kulturalnego klasy, wspieranie
środki dydaktyczne, w tym z
samorządności i autonomii uczniów,
zakresu technologii
rozwijanie u dzieci, uczniów lub
informacyjno-komunikacyjnej,
wychowanków kompetencji
aktywizujące uczniów i
komunikacyjnych i umiejętności
uwzględniające ich zróżnicowane
społecznych niezbędnych do
potrzeby edukacyjne (D.
nawiązywania poprawnych relacji;
1/E.1.U7.)
pojęcia integracji i inkluzji; sytuację
dziecka z niepełnosprawnością
fizyczną i intelektualną w szkole
ogólnodostępnej, problemy dzieci z
zaburzeniami ze spektrum autyzmu i
ich funkcjonowanie, problemy dzieci
zaniedbanych i pozbawionych opieki
oraz szkolną sytuację dzieci z
doświadczeniem migracyjnym;
problematykę dziecka w sytuacji
kryzysowej lub traumatycznej;
zagrożenia dzieci i młodzieży: zjawiska
agresji i przemocy, w tym agresji
elektronicznej, oraz uzależnień, w tym

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

od środków psychoaktywnych i
komputera, a także zagadnienia
związane z grupami nieformalnymi,
podkulturami młodzieżowymi i
sektami (B.2.W4.)
02 - diagnozę wstępną grupy uczniowskiej i
każdego ucznia w kontekście
nauczanego przedmiotu lub
prowadzonych zajęć oraz sposoby
wspomagania rozwoju poznawczego
uczniów; potrzebę kształtowania
pojęć, postaw, umiejętności
praktycznych, w tym rozwiązywania
problemów, i wykorzystywania
wiedzy; metody i techniki
skutecznego uczenia się; metody
strukturyzacji wiedzy oraz
konieczność powtarzania i utrwalania
wiedzy i umiejętności (D. 1/E.1.W12.)
03 - potrzebę kształtowania u ucznia
pozytywnego stosunku do nauki,
rozwijania ciekawości, aktywności i
samodzielności poznawczej,
logicznego i krytycznego myślenia,
kształtowania motywacji do uczenia
się danego przedmiotu i nawyków
systematycznego uczenia się,
korzystania z różnych źródeł wiedzy,
w tym z Internetu, oraz
przygotowania ucznia do uczenia się
przez całe życie przez stymulowanie
go do samodzielnej pracy (D.
1/E.1.W15.)
efekt 03, 09, 10, 05, 08, 02, 01 – Wykład: kolokwium pisemne; Ćwiczenia: w wersji papierowej (karty pracy, projekt)
efekt 04, 06, 07, 09 – Wykład: aktywność studenta na zajęciach; Ćwiczenia: praca podczas zajęć (dyskusja, rozwiązywanie
problemów)
Wykład: lista ocen z kolokwium
Ćwiczenia: karty pracy, aktywność na zajęciach
Wykład: kolokwium pisemne - 50%
Ćwiczenia: ocena kart pracy i projektu, ocena aktywności w trakcie zajęć - 50%
sala dydaktyczna

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
Literatura podstawowa:
1. Kołakowski A. (red.) (2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
2. Kendall P. C. (2010). Terapia dzieci i młodzieży. Procedury poznawczo-behawioralne. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
3. Ross W. Greene, Stuart J. Ablon (2016). Terapia dzieci impulsywnych. Model rozwiązywania problemów poprzez współdziałanie. Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4. Borecka-Biernat D. (2016), Zachowanie agresywne u dzieci i młodzieży, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Literatura uzupełniająca:
1. Skorek E.M. (red.) (2004), Terapia pedagogiczna. Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć, tom 2, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
2. Pikała A., Sasin M. (2016). Arteterapia. Scenariusze zajęć, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
3. Sikorski W., Sikorska A. (2014), Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
4. Kendall P. (2004), Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk.
5. Kołakowski A., Pisula E. (2011), Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna, Wydawnictwo GWP, Gdańsk.
6. Szymański A. (2010), Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Wybrane problemy, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa.
7. Iniewicz G. (2008), Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży z perspektywy teorii przywiązania, Psychiatria Polska, tom XLII, s. 671–682.
8. Iniewicz G., Wiśniewska D., Dziekan K., Czuszkiewicz A. (2011), Wzory przywiązania i zachowania agresywne wśród młodzieży z diagnozą zaburzeń
zachowania i emocji, Psychiatria Polska, tom XLV, s. 703–711.
9. Karasowska A., Uczeń z zaburzeniami zachowania. Budowanie strategii pracy w środowisku szkolnym, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
UWAGI
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
udział w wykładach – 15h
udział w ćwiczeniach – 15h
czytanie literatury – 11h
przygotowanie do kolokwium– 25h
przygotowanie pracy pisemnej – 24h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
udział w wykładach – 15h
udział w ćwiczeniach – 15h

100 h – 4 ECTS

1.2 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza - 01

Wiedza - 02

Wiedza – 03

Umiejętności – 04
Umiejętności – 05
Umiejętności – 06
Umiejętności - 07
Umiejętności - 08

Kompetencje - 09
Kompetencje - 10

Efekty uczenia się dla zajęć:

Student zna i rozumie zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej
nauczyciela: obowiązki nauczyciela jako wychowawcy klasy,
metodykę pracy wychowawczej, program pracy wychowawczej,
style kierowania klasą, ład i dyscyplinę, poszanowanie godności
dziecka, ucznia lub wychowanka, różnicowanie, indywidualizację i
personalizację pracy z uczniami, funkcjonowanie klasy szkolnej
jako grupy społecznej, procesy społeczne w klasie, rozwiązywanie
konfliktów w klasie lub grupie wychowawczej, animowanie życia
społeczno-kulturalnego klasy, wspieranie samorządności i
autonomii uczniów, rozwijanie u dzieci, uczniów lub
wychowanków kompetencji komunikacyjnych i umiejętności
społecznych niezbędnych do nawiązywania poprawnych relacji;
pojęcia integracji i inkluzji; sytuację dziecka z niepełnosprawnością
fizyczną i intelektualną w szkole ogólnodostępnej, problemy dzieci
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich funkcjonowanie,
problemy dzieci zaniedbanych i pozbawionych opieki oraz szkolną
sytuację dzieci z doświadczeniem migracyjnym; problematykę
dziecka w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej; zagrożenia dzieci
i młodzieży: zjawiska agresji i przemocy, w tym agresji
elektronicznej, oraz uzależnień, w tym od środków
psychoaktywnych i komputera, a także zagadnienia związane z
grupami nieformalnymi, podkulturami młodzieżowymi i sektami
Student zna i rozumie diagnozę wstępną grupy uczniowskiej i
każdego ucznia w kontekście nauczanego przedmiotu lub
prowadzonych zajęć oraz sposoby wspomagania rozwoju
poznawczego uczniów; potrzebę kształtowania pojęć, postaw,
umiejętności praktycznych, w tym rozwiązywania problemów, i
wykorzystywania wiedzy; metody i techniki skutecznego uczenia
się; metody strukturyzacji wiedzy oraz konieczność powtarzania i
utrwalania wiedzy i umiejętności
Student zna i rozumie potrzebę kształtowania u ucznia
pozytywnego stosunku do nauki, rozwijania ciekawości,
aktywności i samodzielności poznawczej, logicznego i krytycznego
myślenia, kształtowania motywacji do uczenia się danego
przedmiotu i nawyków systematycznego uczenia się, korzystania z
różnych źródeł wiedzy, w tym z Internetu, oraz przygotowania
ucznia do uczenia się przez całe życie przez stymulowanie go do
samodzielnej pracy
Student potrafi rozpoznawać sytuację zagrożeń i uzależnień
uczniów
Student potrafi zdiagnozować potrzeby edukacyjne ucznia i
zaprojektować dla niego odpowiednie wsparcie
Student potrafi dostosować sposób komunikacji do poziomu
rozwojowego uczniów
Student potrafi- kreować sytuacje dydaktyczne służące aktywności
i rozwojowi zainteresowań uczniów oraz popularyzacji wiedzy
Student potrafi dobierać metody pracy klasy oraz środki
dydaktyczne, w tym z zakresu technologii informacyjnokomunikacyjnej, aktywizujące uczniów i uwzględniające ich
zróżnicowane potrzeby edukacyjne
Student jest gotów do okazywania empatii uczniom oraz
zapewniania im wsparcia i pomocy
Student jest gotów do budowania systemu wartości i rozwijania
postaw etycznych uczniów oraz kształtowania ich kompetencji
komunikacyjnych i nawyków kulturalnych

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

(B.2.W4.)

1

(D. 1/E.1.W12.)

1

(D. 1/E.1.W15.)

2

(B.2.U5.)

1

(B.2.U6.)

1

(D. 1/E.1.U4.)

2

(D. 1/E.1.U5.)

1

(D. 1/E.1.U7.)

2

(B.2.K1.)

3

(D.1/E.1.K6)

1

Nazwa zajęć:

Metodyka poradnictwa pedagogicznego i doradztwo zawodowe

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Methodology of educational counseling and career guidance

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

Język wykładowy: język polski
Forma stacjonarne
studiów: X niestacjonarne

Status zajęć:  podstawowe
X kierunkowe

ECTS

4

Poziom studiów: studia II stopnia
x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 1
2019/2020

X semestr zimowy
semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-P-2Z-01Z-10-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

WNS Katedra Edukacji i Kultury

Jednostka zlecająca:

WNS Katedra Edukacji i Kultury

Założenia, cele i opis zajęć:

Zapoznanie studentów z możliwościami wspomagania rozwiązywania problemów dzieci i ich rodzin poprzez poradnictwo.
Zapoznanie studentów z mechanizmami decydującymi o skuteczności poradnictwa i pomocy pedagogicznej. Przygotowanie
do udzielania pomocy psychopedagogicznej, Ukształtowanie umiejętności udzielania wsparcia – zapoznanie z metodyką
pracy. Wyposażenie studenta w umiejętności projektowania i przeprowadzenia procesu pomocy psychopedagogicznej .
Kształtowanie postawy wrażliwości i poszanowania dla problemów osób potrzebujących wsparcia. Rozwijanie empatii i
troski w stosunku do osób potrzebujących psychopedagogicznego wsparcia
Wykłady
1.
Wprowadzenie do tematyki poradnictwa.
2.
Rola pedagoga wykonującego zawód doradcy. Predyspozycje osobowościowe i kompetencje.
3.
Charakterystyka zadań realizowanych w doradztwie
4.
Miejsce poradnictwa w systemie edukacji.
5.
Typy poradnictwa w różnych instytucjach doradczych.
Ćwiczenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Poradnictwo rodzinne.
Poradnictwo szkolne.
Poradnictwo kryzysowe.
Poradnictwo zawodowe.
Strategie działania doradcy.
Metody pracy w poradnictwie.
Poradnictwo a terapia – metody terapeutyczne stosowane w szeroko pojętym poradnictwie
Specyfika podejścia doradczego do dzieci, młodzieży i dorosłych.
Superwizja jako metoda doskonalenia pracy doradcy
Poradnictwo jako pomoc psychopedagogiczna – etyczny profil doradcy

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Wykłady , liczba godzin 8 ;
Ćwiczenia, liczba godzin 8

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium, dyskusja, rozwiązywanie problemu, doświadczenie, studium przypadku,

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Psychologia wychowawcza i rozwojowa

Efekty uczenia się:

Wiedza
Student zna i rozumie:
01 - ma pogłębioną i uporządkowaną
wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i
metodologicznej pedagogiki (zna główne
szkoły, orientacje badawcze, strategie i
metody badań stosowanych w naukach
społecznych
02 – ma pogłębioną wiedzę o rodzajach
więzi społecznych i o rządzących nimi
prawidłowościach istotnych z punktu
widzenia procesów edukacyjnych

Umiejętności
Student potrafi:
03 – posiada pogłębione umiejętności
obserwowania, wyszukiwania i
przetwarzania
informacji na temat zjawisk
społecznych rozmaitej natury, przy
użyciu różnych źródeł oraz
interpretowania ich z punktu widzenia
problemów dziecka
04 – potrafi generować oryginalne
rozwiązania złożonych problemów
pedagogicznych
i prognozować przebieg ich
rozwiązywania oraz przewidywać
skutki planowanych działań w
określonych obszarach praktycznych
.

Kompetencje
Student jest gotów do:
05 - jest przekonany o konieczności
i doniosłości zachowania się w
sposób
profesjonalny i przestrzegania zasad
etyki zawodowej; dostrzega i
formułuje
problemy moralne i dylematy
etyczne związane z własną i cudzą
pracą;
poszukuje optymalnych rozwiązań i
możliwości korygowania
nieprawidłowych
działań pedagogicznych
06 - utożsamia się z wartościami,
celami i zadaniami realizowanymi w
praktyce pedagogicznej, odznacza
się rozwagą, dojrzałością i
zaangażowaniem w projektowaniu,

planowaniu i realizowaniu działań
pedagogicznych
Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

efekt 01, 02, 03, 04, – kolokwium pisemne
efekt 03, 04, 05, 06 – aktywność studenta w różnych formach ćwiczeń realizowanych na zajęciach

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Lista monitoringowa aktywności na ćwiczeniach, lista ocen z kolokwium

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Ocena końcowa składa się z: oceny egzaminacyjnej, oceny aktywności studenta na zajęciach.

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa
Kargulowa A. O teorii i praktyce poradnictwa,
Murgatroyd S., Poradnictwo i pomoc psychologiczna
Lubina E. Rodzinne poradnictwo systemowe w pracy socjalnej.
Literatura uzupełniająca23):
Aouil B., Psychologia pomocy online, Internet w poradnictwie psychologicznym,
Kargulowa A. Poradoznawstwo
1.
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
Udział w wykładach – 8h
Udział w ćwiczeniach – 8h
Praca własna studenta – 84h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Udział w wykładach – 8h
Udział w ćwiczeniach – 8h

100 h

0,6 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia zefektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza - 01

Wiedza -02

Umiejętności -03

Umiejętności - 04

Kompetencje -05

Kompetencje -06

Efekty uczenia się dla zajęć:

ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki
przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły,
orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w
naukach społecznych
ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o
rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia
procesów edukacyjnych
posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i
przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej
natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z
punktu widzenia problemów edukacyjnych
potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów
pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz
przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach
praktycznych
jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w
sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej;
dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne
związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych
rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych
działań pedagogicznych
utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w
praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i
zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu
działań pedagogicznych

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

KS_W04

1

KS_W07

1

KS_U01

KS_U09

KS_K05

KS_K04

Nazwa zajęć:

Metodyka pracy pedagoga szkolnego

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Methodology of a school psychologist’s work

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma X stacjonarne
studiów: niestacjonarne

Status zajęć:  podstawowe
X kierunkowe

3

Poziom studiów: studia II stopnia
x obowiązkowe
 do wyboru

Numer semestru: 1

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

2019/2020

X semestr zimowy
semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-P-2S-01Z-11_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Głównym celem zajęć jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do pełnienia roli pedagoga szkolnego.
Ponadto celem przedmiotu jest poznanie przez nich uwarunkowań prawnych, specyfiki tej pracy, wykonywanych zadań i
charakteru pełnionych funkcji.
1.
2.
3.
4.

Założenia, cele i opis zajęć:

Podstawy prawne pracy pedagoga w szkole.
Rys historyczny – okoliczności utworzenia w systemie edukacji funkcji pedagoga szkolnego.
Status zawodowy i style pracy pedagoga szkolnego.
Rola i zadania pedagoga w szkole – charakterystyka zadań:
4.1 Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
4.2 Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania
problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
4.3 Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
4.4 Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
4.5 Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie
różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
4.6 Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
4.7 Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i
uzdolnień uczniów.
4.8 Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Wykłady – liczba godzin 15
Ćwiczenia – liczba godzin 15

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, praca w grupach, dyskusja, analiza przypadków, prezentacje multimedialne, rozwiązywanie
problemu

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Podstawowa wiedza z psychologii ogólnej i pedagogiki ogólnej

Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Wiedza
Student zna i rozumie:
01 – Student ma uporządkowaną i
pogłębioną wiedzę na temat podstaw
formalno – prawnych pracy pedagoga
szkolnego oraz metodyki jego pracy.
02 - Student ma uporządkowaną wiedzę o
celach, organizacji i funkcjonowaniu
instytucji edukacyjnej jaką jest szkoła,
pogłębioną w zakresie zadań i specyfiki
pracy pedagoga szkolnego

1.
2.

Umiejętności
Student potrafi
03 - wykorzystywać i integrować
wiedzę teoretyczną z zakresu
pedagogiki w celu analizy złożonych
problemów edukacyjnych,
opiekuńczych, pomocowych i
terapeutycznych, z którymi styka się w
swej pracy pedagog szkolny
04 – Student potrafi generować
oryginalne rozwiązania problemów
pedagogicznych, prognozować ich
przebieg, oraz przewidywać skutki
planowanych działań.
.

Kompetencje
Student jest gotów do:
05 – Student ma pogłębioną
świadomość poziomu swojej wiedzy
i umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego.
06 - Student jest wrażliwy na
problemy edukacyjne,
wychowawcze i opiekuńcze,
pojawiające się w pracy pedagoga
szkolnego.

Prezentacja wybranego problemu/zadania, którym zajmuje się pedagog szkolny wraz z propozycją rozwiązania
(praca w grupie) – 03, 04, 05, 06
Diagnoza ucznia z trudnościami w uczeniu się oraz jej interpretacja – 01, 02, 03, 04

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Elektroniczny zapis prezentacji
Papierowa wersja narzędzi diagnostycznych wraz z interpretacją

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Diagnoza z interpretacją
Prezentacja

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. Dzikomska A., Funkcjonowanie pedagoga szkolnego w polskim systemie edukacyjnym, Opole 2006;
2. Gurycka A., Działalność pedagoga szkolnego, [w:] Stosowana psychologia wychowawcza. Wybrane zagadnienia, (red.) A. Gurycka, Warszawa 1980;
3. Jundziłł I., Rola zawodowa pedagoga szkolnego, Warszawa 1980;
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
5. Sałasiński M., Badziukiewicz B., Vademecum pedagoga szkolnego, Warszawa 2003;
6. Zawiślak A., Pedagog szkolny wobec nowych zadań edukacyjnych, [w:] Optymalizacja sytuacji szkolnej uczniów, Jakóbowski J. (red.), Warszawa 2000;
Literatura uzupełniająca:
1. Dzikomska A., Konceptualizacja funkcji pedagoga szkolnego i jego rzeczywiste role, [w:] – materiały konferencyjne V Ogólnopolskiego Zjazdu
Pedagogicznego – t. 1 – Współczesna rzeczywistość edukacyjna (praktyki) wobec radykalnych zmian świata społecznego – Wrocław, 23-25 września
2004;
2. Słoma M., Nowa rola pedagoga szkolnego, „Edukacja i Dialog” 2001 Nr 6, s.44-47;
3. Wojciechowski M., Pedagog szkolny, „Remedium” 1995 Nr 11, s.10-11;
4. Wojciechowski M., Pedagog szkolny, „Remedium” 1995 Nr 12, s.28;
5. Zierkiewicz E., Rola pedagoga szkolnego z punktu widzenia pedagogiki krytycznej, „Problemy Opiekuńczo – wychowawcze” 1988 Nr 3, s.21-26;
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
Udział w wykładach – 15h
Udział w ćwiczeniach – 15h
Konsultacje – 2,5 h
Praca własna studenta – 42,5 h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Udział w wykładach – 15h
Udział w ćwiczeniach – 15h
Konsultacje – 2,5 h

75 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia zefektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza - 01

Wiedza -02

Umiejętności -03

Umiejętności - 04

Kompetencje - 05

Kompetencje - 06

Efekty uczenia się dla zajęć:

Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat
podstaw formalno- prawnych pracy pedagoga szkolnego, oraz
metodyki jego pracy.
Student ma uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji i
funkcjonowaniu instytucji edukacyjnej jaką jest szkoła, pogłębioną
w zakresie zadań i specyfiki pracy pedagoga szkolnego
Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z
zakresu pedagogiki w celu analizy złożonych problemów
edukacyjnych, opiekuńczych, pomocowych i terapeutycznych, z
którymi styka się w swej pracy pedagog szkolny
Student potrafi generować oryginalne rozwiązania problemów
pedagogicznych, prognozować ich przebieg, oraz przewidywać
skutki planowanych działań.
Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego.
Student jest wrażliwy na problemy edukacyjne, wychowawcze i
opiekuńcze, pojawiające się w pracy pedagoga szkolnego.

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

W04

1

W10

1

U02

1

U09

1

K01

1

K07

1

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Podstawy teorii organizacji i zarządzania
Fundamentals of organizational theory and management
Pedagogika

ECTS

4

Język wykładowy: język polski
Poziom studiów: studia II stopnia
Forma x stacjonarne
Status zajęć:  podstawowe
x obowiązkowe
Numer semestru: 1
x semestr zimowy
studiów:  niestacjonarne
x kierunkowe
 do wyboru
 semestr letni
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy:
WNH-P-2S-01Z-12_19
Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wprowadzenie studentów w współczesne koncepcje organizacji i zarządzania, które odpowiadają ich potrzebom w skali
lokalnej i regionalnej. Powinni potrafić dostosować swoje zachowanie do kierowania we współczesnych organizacjach, w
tym zespołami pracowniczymi, pełnić rolę lidera inspirując i motywując poprzez własne zaangażowanie i pasję oraz potrafić
projektować i zastosować skuteczne systemy wartościowania pracy.
1. Kierownicy i zarządzanie. Kim są kierownicy i gdzie pracują? Czym jest zarządzanie i co robią kierownicy?
2. Źródła praktyki zarządzania, czyli od rewolucji przemysłowej do współczesnych metod zarządzania.
3. Zarządzanie w zmieniającej się organizacjach. Czego społeczeństwo oczekuje od organizacji i ich menedżerów. Jak
zwiększa się społeczna odpowiedzialność firm i menedżerów.
4. Podstawy planowania. Typy planów. Zarządzanie przez cele. Znaczenie strategii organizacji. Czym jest analiza SWOT.
5. Podstawy podejmowania decyzji. Model racjonalny i sytuacyjny. Style podejmowania decyzji. Podejmowanie decyzji w
grupie. Kultura narodowa a podejmowanie decyzji.
6. Podstawowe rozwiązania organizacyjne. Elementy struktury organizacyjnej. Autorytet formalny i nieformalny.
Centralizacja i decentralizacja. Zmienne sytuacyjne wpływające na strukturę organizacyjną.
7. Kierowanie zmianą i innowacjami. Zmiany w organizacji a opór jej członków. Proces wprowadzania zmian w organizacji.
Jak kierownik powinien wspierać innowacje.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:

Ćwiczenia
1. Zespoły pracownicze. Rodzaje i cechy zespołów o wysokiej efektywności. Współczesne problemy związane z
doskonaleniem działań zespołowych.
2. Motywacja i motywowanie personelu w organizacji. Współczesne teorie motywacji oraz problemy motywowania
specjalistów i pracowników.
3. Przywództwo i zaufanie. Kierownicy i przywódcy. Charyzmatyczne, behawioralne i sytuacyjne teorie przywództwa.
Budowa zaufania istotą przywództwa.
4. Komunikacja i umiejętności interpersonalne. Modele komunikacji. Komunikowanie a informowanie podobieństwa i
różnice. Bariery w skutecznym komunikowaniu. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
5. Podstawy kontroli w organizacji. Rodzaje kontroli. Cechy skutecznego systemu kontroli. Sytuacyjne czynniki wpływające
na kontrole. Etyczne problemy kontroli.
6. Technika i operacje w nowoczesnych organizacjach. System informowania kierownictwa. Technologie wspomagające
proces podejmowania decyzji. Narzędzia kierowania przedsięwzięciami i sprawowania nad nimi kontroli.
7. Diagnozowanie kultury organizacyjnej. Pojęcie i definicje kultury i kultury organizacyjnej. Typy kultur organizacyjnych.
Kultury jawne i ukryte. Proefektywnościowe kultury organizacyjne.
a) Wykład 30 h
b) Ćwiczenia 30 h
Podające, poszukujące, problemowe, projektowe, zajęcia warsztatowe, prezentacje multimedialne,
Ogólna znajomość problematyki organizacji i zarządzania oraz dynamiki grupowej
Wiedza
Student zna i rozumie:

Umiejętności
Student potrafi:

Kompetencje
Student jest gotów:

01 - terminologię stosowaną w naukach o
zarządzaniu i zarządzaniu w oświacie.
02 - specyfikę procesów zarządzania w
placówkach edukacyjnych, potrafi
wskazać problemy związane z ich
realizacją oraz zaproponować
rozwiązanie.

03 – dostrzegać specyfikę zarządzania
instytucją edukacyjną w
kontekście innych sfer życia
publicznego.

04 - do rozumienia znaczenia
dobrego zarządzania
procesami edukacyjnymi dla
rozwoju ucznia.
05 - do samodzielnego,
zespołowego oraz
organizacyjnego zdobywania i
doskonalenia wiedzy oraz
umiejętności w zakresie
zarządzania procesami uczenia
się; umie modelować procesy
doskonalenia i rozwoju
zawodowego podległych sobie
członków zespołu.

04 - diagnozować i rozwiązywać
typowe praktyczne problemy
zarządzania instytucja
edukacyjną.

Aktywny udział w trakcie wykładów K_W01, K_W03, K_U03
Aktywny udział w zajęciach warsztatowych K_U01, K_U03,
Przygotowanie tematycznej prezentacji i scenariusza zajęć oraz ich przeprowadzenie w grupie szkoleniowej z
wykorzystaniem metod dydaktycznych K_U01, _K01, K_K02
Elektroniczny zapis prezentacji scenariusza zajęć dla grupy z wykorzystaniem metod i zasad dydaktycznych
Przygotowanie scenariusza zajęć dla grupy z wykorzystaniem metod i zasad dydaktycznych
Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1. S.P. Robbins, D. A. DeCenzo, Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
2. R.E. Quinn, S.E. Faerman, M.P. Thompson, M.R. McGrath, Profesjonalne zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
3. A. K. Koźmiński, D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, Wyd. Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Literatura uzupełniająca:
1. L.J. Krzyżanowski, O podstawach kierowania organizacjami inaczej. Paradygmaty, modele, metafory, dylematy, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1999.
2. Z. Mikołajczyk, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
3. K. Obłój, Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
60 h udział w wykładach i ćwiczeniach – 2,4 ECTS
35 h przygotowanie do kolokwium i egzaminu – 1,4 ECTS
5 h konsultacji z prowadzącym – 0,2 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
60 h udział w wykładach i ćwiczeniach – 2,4 ECTS
5 h konsultacji z prowadzącym – 0,2 ECTS

100 h

2,6 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu
Wiedza -01
Wiedza -02
Umiejętności -03
Umiejętności 04
Kompetencje -05

Kompetencje-06

Efekty uczenia się dla zajęć:
Student zna i rozumie terminologię stosowaną w naukach o
zarządzaniu i zarządzaniu w oświacie.
Student zna i rozumie specyfikę procesów zarządzania w
placówkach edukacyjnych, potrafi wskazać problemy związane z
ich realizacją oraz zaproponować rozwiązanie.
Student potrafi dostrzegać specyfikę zarządzania instytucją
edukacyjną w kontekście innych sfer życia publicznego.
Student potrafi diagnozować i rozwiązywać typowe praktyczne
problemy zarządzania instytucja edukacyjną.
Student jest gotów do rozumienia znaczenia dobrego zarządzania
procesami edukacyjnymi dla rozwoju ucznia.
Student jest gotów do samodzielnego, zespołowego oraz
organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz
umiejętności w zakresie zarządzania procesami uczenia się; umie
modelować procesy doskonalenia i rozwoju zawodowego
podległych sobie członków zespołu.

*)
3 – znaczący i szczegółowy
2 – częściowy
1 – podstawowy

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku
W01

3

W03

3

U01

3

U03

3

K01

3

K02

2

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)
Rok akademicki:

Grupa przedmiotów:

2019/2020

Nazwa przedmiotu1):

Prawo oświatowe

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Educational Law

Kierunek studiów :

Pedagogika

4)

specjalizacyjne

Numer katalogowy:

ECTS 2)

3

5)

Koordynator przedmiotu :
Prowadzący zajęcia6):
Jednostka realizująca7):

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Status przedmiotu :

a) przedmiot kierunkowy

b) stopień II rok 1

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy polski

Założenia i cele przedmiotu12):

Zapoznanie Studentów z najważniejszymi informacjami z zakresu prawa oświatowego w RP, a w szczególności
skoncentrowanie się na uregulowaniach prawnych związanych z funkcjonowaniem systemu oświaty, statusie prawnym
nauczyciela i zakresem działania dyrektora szkoły czy organów społecznych występujących w systemie oświaty.

9)

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

Metody dydaktyczne14):

a)

Wykłady: liczba godzin 15;

b)

Ćwiczenia: liczba godzin 15;

c) stacjonarne

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Ćwiczenia będą opierały się na czynnym zaangażowaniu studentów
w dyskusję, organizowaniu ćwiczeń typu: „burza mózgów”, pracy indywidualnej, konsultacjach oraz analizie i interpretacji
tekstów źródłowych, itp.
Wprowadzenie. Źródła prawa oświatowego. Funkcje prawa w działalności oświatowej
System oświaty w Polsce. Pojęcie i cele sytemu oświaty w Polsce. Typy i rodzaje placówek oświatowych.
Uczestnicy procesu oświatowego – nadzór pedagogiczny, kurator oświaty.
3. Zakładanie i prowadzenie szkół. Szkoły niepubliczne.
4. Status prawny nauczyciela. Obowiązki, odpowiedzialność prawna, awans zawodowy nauczycieli. Komisje
egzaminacyjne i kwalifikacyjne. [4h]
5. Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli – szkoły publiczne i niepubliczne. Warunki pracy.
6. BHP w szkole
7. Zarządzanie oświatą. Status prawny Dyrektora Szkoły – powołanie, kompetencje, odpowiedzialność
8. Zakładanie szkół, przedszkoli, żłobków
9. Uczniowie. Postępowanie rekrutacyjne, pomoc materialna, nauka religii, prawa dziecka – deklaracja praw
dziecka.
10. Dokumentacja szkolna – wzory dokumentów.
11. Poradnie psychologiczno- pedagogiczne.
12. Mediacje w oświacie, mobbing w szkole.
1.
2.

Pełny opis przedmiotu15):

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):

Elementy prawa dla pedagogów

Założenia wstępne17):

Brak

Efekty kształcenia18):

Wiedza
01 – ma elementarną wiedzę z zakresu kultury prawa i jego
społecznych funkcji
02 – zna elementarną terminologię z zakresu prawa
oświatowego
03 – zna podstawowe akty prawne oraz najnowsze
rozporządzenia regulujące działalność placówek
Umiejętności
04 – potrafi posługiwać się przepisami prawnymi w celu
analizowania strategii działań praktycznych
05 – potrafi przewidywać skutki konkretnych działań
pedagogicznych z godnie z przepisami prawa
06 – potrafi pracować w zespole nad rozwiązaniem
konkretnych problemów z zakresu prawa oświatowego

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Kolokwia sprawdzające wiedzę; analiza aktów prawnych zakresu prawa oświatowego; opracowanie i prezentacja
zagadnienia z zakresu prawa oświatowego

Forma dokumentacji osiągniętych efektów
kształcenia 20):
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
końcową21):
Miejsce realizacji zajęć22):

Kompetencje społeczne
07 – docenia znaczenie prawa i odnosi zdobyta wiedzę do
projektowania działań pedagogicznych
08 – ma przekonanie o zachowaniu się w sposób etyczny i
profesjonalny

Opracowania zagadnień zapisane na nośniku elektronicznym, treść pytań z kolokwiów.
System punktowy, zawierający następujące elementy: obecności [0-10 pkt], wejściówki [0-40 pkt.], wygłoszenie referatu
[0-20pkt.], dyskusja grupowa [0-10pkt.], aktywność na zajęciach [0-20pkt.].
Sala wykładowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
Literatura podstawowa:
1. Skrzyński D., Nowe prawo oświatowe – zmiany organizacyjno-kadrowe, Wyd. ODDK, Gdańsk 2017.
2. Balicki A., Pyter M., Prawo oświatowe, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2015.
3. Łodziński K., Kwalifikacje zawodowe nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2008.
4. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty 9 (z późniejszymi zmianami),
5. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami)
Literatura uzupełniająca:
6. Walkiewicz E. – Elementy prawa dla nauczycieli Wydawnictwo IBE Warszawa 2003
7. Roz. MEN z 17.11.2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
8. Rozporządzenie M EN z 17.11.2010 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych
9. Roz .MEN z dnia17.11.2010 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
10. Roz MEN 12.03.2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
11. Roz. MEN z 31.08.2010 w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich
działania
12. Komorowski T., Prawo oświatowe w praktyce, Poznań 2003
13. Grabarczyk I., Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. źródła i materiały cz.I i II, Olsztyn 2003 r.,
14. Dyrektor szkoły, miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej, Wolters Kliwer Polska Sp. z o.o.
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia 18) 75 h
na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

1,2 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.:

1,8 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu

26)

Nr /symbol
efektu
01

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
ma elementarną wiedzę z zakresu kultury prawa i jego społecznych funkcji

Odniesienie do efektów dla programu kształcenia
na kierunku
K_W14

02

zna elementarną terminologię z zakresu prawa oświatowego

K_W14

03

zna podstawowe akty prawne oraz najnowsze rozporządzenia regulujące działalność placówek

K_W14

04

potrafi posługiwać się przepisami prawnymi w celu analizowania strategii działań praktycznych

K_U10

05

potrafi przewidywać skutki konkretnych działań pedagogicznych z godnie z przepisami prawa

K_U12

06

K_U13

07

potrafi pracować w zespole nad rozwiązaniem konkretnych problemów z zakresu prawa
oświatowego
docenia znaczenie prawa i odnosi zdobyta wiedzę do projektowania działań pedagogicznych

08

ma przekonanie o zachowaniu się w sposób etyczny i profesjonalny

K_K04

K_K02

Całkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS
Udział w zajęciach
Przygotowanie się do dyskusji/projektu grupowego
Przygotowanie do wejściówek (4)
Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)
Razem:

30h = 1,2 ECTS
10h= 0,4 ECTS
2x15h= 1,2 ECTS
5 h= 0,2 ECTS
75 h
3 ECTS

Nazwa zajęć:

Psychologia kierowania placówką oświatową

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Psychology of managing educational institutions

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma X stacjonarne
studiów: niestacjonarne

Status zajęć: X podstawowe
kierunkowe

4

Poziom studiów: studia II stopnia
X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 1
2019/2020

X semestr zimowy
semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-P-2S-01Z-14_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Ekonomiczny

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Celem przedmiotu jest poznanie sposobów motywowania ludzi do pracy i efektywnej współpracy (podstawowe teorie
motywacji). Ponadto przedmiot ma na celu rozpoznawanie potrzeb ludzi funkcjonujących w organizacji. Założeniem
przedmiotu jest nabycie podstawowych umiejętności w zakresie analizy sytuacji konfliktowej i rozwiązywania konfliktów
(kierowanie rozmową w sytuacji konfliktowej). Zajęcia mają także na celu uwrażliwienie studentów na znaczenie pracy
zespołowej i umiejętności kierowania zespołem (wyznaczanie celów, łagodzenie emocji, realizacja zadań zespołowych,
identyfikowanie ról pełnionych przez członków zespołu, komunikacja w zespole).
Dzięki temu kursowi student zdobędzie wiedzę z zakresu motywowania, przywództwa i podejmowania decyzji oraz będzie
przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach, będzie mógł zarządzać placówkami oświatowowychowawczymi. Umiejętności te pozwolą mu rozumieć i czynnie uczestniczyć w zarządzaniu zmianą edukacyjną, która w
najbliższych latach będzie następować w systemie oświaty oraz trafnie oceniać praktyczne rozwiązania w tym zakresie.
Tematyka wykładów:
1. Wprowadzenie do psychologii kierowania w edukacji - psychologia kierowania -podstawowe obszary i pojęcia,
paradygmat „dobrej szkoły”, proces kierowania i jego uwarunkowania.
2. Kierowanie motywacją pracowników:-znaczenie motywacji do pracy,-najważniejsze teorie motywacji oraz praktyczne ich
implikacje na gruncie kierowania placówką oświatową.
3. Budowanie zaangażowania organizacyjnego i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. Modele uczestnictwa człowieka
w organizacji, cele i oczekiwania pracowników, czynniki motywujące człowieka do pracy,
4.Przywództwo:-rodzaje przywództwa,-style kierowania i ich efektywność -wpływ osoby kierującej na funkcjonowanie
organizacji.
5. Komunikacja w organizacji, znaczenie komunikacji, sieci komunikacyjne, komunikacja interpersonalna, komunikacja na
poziomie grupy, komunikacja publiczna, komunikacja wirtualna,
6. Podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji; rodzaje i nurty w teorii podejmowania decyzji, etapy, metody i
problemy związane z podejmowaniem decyzji.
7. Zachowania prospołeczne, kooperacja i konflikt w organizacji:-rozwiązywanie konfliktów,-negocjacje.
Tematyka ćwiczeń:
1.Funkcjonowanie grup, definicje grupy, wielkość i normy grupowe, fazy rozwoju, rodzaje grup, problemy międzygrupowe,
rywalizacja międzygrupowa.
2.Budowanie zespołów:- elementy zespołu pracowniczego, identyfikacja pełnionych ról zespołowych.
3.Nowe tendencje w podejściu do szkoleń w organizacji i bezpieczeństwo w pracy; planowanie szkoleń, organizacja procesu
szkoleniowego, metody uczenia się, zarządzanie błędami.
4.Patologie związane z pracą: zjawiska patologiczne w pracy (grupy pracownicze, mobbing i jego odmiany, siecioholizm,
pracoholizm, wypalenie zawodowe, karoshi itp.), sposoby przeciwdziałania zjawiskom patologicznym w pracy.
5.Stres i etyczne aspekty psychologii zarządzania: teoretyczne podstawy stresu, źródła stresu, reakcje na stres, sposoby
radzenia sobie ze stresem, zadania psychologa w firmie.
6.Modele kultury organizacyjnej otwarte na potencjał ludzki; zmiany a nowe modele kultury, zachowania człowieka w
organizacjach opartych na wiedzy i w organizacjach uczących się, kreatywność i innowacyjność.
7. Kolokwium i podsumowanie zajęć.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Wykład; liczba godzin 30
ćwiczenia; liczba godzin 15

Metody dydaktyczne:

Wykład interaktywny, dyskusja, prezentacje multimedialne.

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Podstawy zarządzania organizacjami

Efekty uczenia się:

Wiedza
Student zna i rozumie
01 – student ma wiedzę na temat
psychologicznych i pedagogicznych
podstaw kierowania procesami
edukacyjnymi;

Umiejętności
Student potrafi
03 – student stosuje w praktyce zasady
przywództwa edukacyjnegoinicjowania, planowania,
organizowania i realizacji procesów

Kompetencje społeczne
Student jest gotów do
05 – student komunikuje się z
różnymi osobami, zespołami i
organizacjami wewnątrz i w
otoczeniu instytucji edukacyjnej;

02 – student zna podstawowe zagadnienia uczenia się;
związane z zarządzaniem personelem w 04 – student organizuje i efektywnie
instytucji edukacyjnej;
kieruje pracą zespołu w instytucji
edukacyjnej;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Praca pisemna przygotowana w ramach pracy własnej studenta– 03, 06.
Przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu- 04, 05.
Obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność)- 04, 05, 06.
Egzamin ustny – 01, 02,

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Prace pisemne studenta, imienne karty oceny studenta.

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Praca pisemna przygotowana w ramach pracy własnej studenta– 30%
Przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu-10%.
Obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność)-10%.
Egzamin ustny – 50%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

06 – student pełni funkcję inicjatora
różnego rodzaju zmian oraz
myślenia i działania w sposób
kreatywny;

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Chmiel N.(red.) Psychologia pracy i organizacji. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
2. Czarnecki K. M. Podstawy psychologii pracy. Oficyna Wydawnicza „Impuls”. Kraków 2001.
3. Jachnis A.. Psychologia organizacji. Difin, Warszawa 2008.
4. Kożusznik B. Zachowania człowieka w organizacji. PWE, Warszawa 2014.
5. Kubiczek B.Sztuka zarządzania oświatą. Przywództwo i zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Nowik Sp. j., Opole 2006.
6. Makin P., Cooper C., Cox Ch. Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy. PWN, Warszawa 2000.
7. Markiewicz K., Wawer M. Problemy społeczne we współczesnych organizacjach. Difin, Warszawa 2005.
8. Plewka Cz., Bednarczyk H. (red.). Vademecum menedżera oświaty, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2000.
9. Radziwiłł A., Jakubowski J., Sawicki M., Romanowska K.. Dobra szkoła. Szkoła w życiu - życie w szkole, Dom Wydawniczy Ego, Warszawa 2004.
10. Schultz D., Schultz S.. Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. PWN, Warszawa 2002.
11. Terelak J.. Psychologia organizacji i zarządzania. Difin, Warszawa 2005.
12. Zawadzka A. M. (red.). Psychologia zarządzania w organizacji. Wyd. naukowe PWN, Warszawa 2010.
UWAGI24):
Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej wymaga uzyskania 51% z egzaminu, pracy pisemnej i aktywności na zajęciach.

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
udział w wykładach -30h
udział w ćwiczeniach 15h
konsultacje 5h
praca własna studenta 50h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
udział w wykładach -30h
udział w ćwiczeniach 15h
konsultacje 5h

100 h

2 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia zefektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza - 01
Wiedza -02
Umiejętności -03

Umiejętności -04
Kompetencje -05
Kompetencje -06

Efekty uczenia się dla zajęć:

Student ma wiedzę na temat psychologicznych i pedagogicznych
podstaw kierowania procesami edukacyjnymi;
Student zna podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem
personelem w instytucji edukacyjnej;
Student stosuje w praktyce zasady przywództwa edukacyjnegoinicjowania, planowania, organizowania i realizacji procesów
uczenia się;
Student organizuje i efektywnie kieruje pracą zespołu w instytucji
edukacyjnej;
Student komunikuje się z różnymi osobami, zespołami i
organizacjami wewnątrz i w otoczeniu instytucji edukacyjnej;
Student pełni funkcję inicjatora różnego rodzaju zmian oraz
myślenia i działania w sposób kreatywny;

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

W04

1

W12

1

U04

1

U05

1

K03

1

K05

1

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Andragogika pracy

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Labour Pedagogy

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS 3

Język wykładowy:
Forma X stacjonarne
studiów: niestacjonarne

Poziom studiów: studia II stopnia
Status zajęć:  podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Numer semestru: 1

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

2019/2020

Numer
katalogowy
:

X semestr zimowy
semestr letni
WNH-P-2S-01Z-15_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wprowadzenie w problematykę pracy człowieka, jej wielorakich uwarunkowań, oddziaływania społecznego i
edukacyjnego na jednostkę i społeczeństwo. Treści przedmiotu oscylują wokół zagadnień, jak: orientacja i
doradztwo zawodowe, edukacja ogólnotechniczna, w tym przygotowanie informatyczne młodzieży szkolnej,
kształcenie zawodowe na poziomie akademickim, rynek pracy z perspektywy wymagań kwalifikacyjnych, rynek
pracy w dobie digitalizacji, dokształcanie i doskonalenie zawodowe, łączenie pracy zawodowej z życiem osobistym.

Założenia, cele i opis zajęć:

Wykłady:
- Przedmiot badań i obszary problemowe pedagogiki pracy w kontekście współczesnych rozstrzygnięć
edukacyjnych i ekonomicznych
- Stan teoretyczności pedagogiki pracy
- Edukacja do pracy i przez pracę
- Kwalifikacje i kompetencje zawodowe, umiejętność jako kategoria pojęciowa
- Aspekty teoretyczne i systemowe kształcenia i doskonalenia zawodowego
- Orientacja, poradnictwo i doradztwo zawodowe
Ćwiczenia:
- Relacja: Człowiek – Wychowanie – Edukacja – Praca
- Praca w kręgu wartości
- Problemy edukacyjne i humanizacyjne zakładu pracy
- Od etosu pracy do społeczeństwa wiedzy
- Kształcenie zawodowe
- Kultury pracy
- Projektowanie karier zawodowych
- Tożsamościowe aspekty działalności zawodowej

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

a)

Wykłady, liczba godzin: 15
Ćwiczenia, liczba godzin: 15

Metody dydaktyczne:

Wykład interaktywny, dyskusja, interpretacja tekstów źródłowych, prezentacje multimedialne, praca zespołowa.

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Pedagogika ogólna, andragogika

Efekty uczenia się:

Wiedza
Student zna i rozumie
01 Student ma wiedzę na temat
psychologicznych i pedagogicznych
podstaw kierowania procesami
edukacyjnymi
02 Ma wiedzę o procesie uczenia się i
organizacyjnych uwarunkowaniach tego
procesu

Umiejętności
Student potrafi

Kompetencje
Student jest gotów do:
05 Potrafi samodzielnie,
03 Stosuje w praktyce zasady
zespołowo oraz
przywództwa edukacyjnego –
organizacyjnie zdobywać i
inicjowania,
doskonalić wiedzę oraz
planowania, organizowania i realizacji umiejętności w zakresie
procesów uczenia się
zarządzania procesami
uczenia się; umie
04 Organizuje i efektywnie kieruje
modelować procesy
pracą zespołu w instytucji edukacyjnej doskonalenia i rozwoju
zawodowego podległych
sobie członków zespołu
06 Pełni funkcję inicjatora
różnego rodzaju zmian
oraz myślenia i działania w
sposób kreatywny

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Efekty 01, 02, 03, 04, 05, 06 – Wystąpienia i prezentacje w trakcie zajęć/ samodzielnie przygotowane
opracowania wybranych zagadnień, praca zaliczeniowa

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Protokół zaliczenia, prace zaliczeniowe.

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Ocena aktywności podczas zajęć, ocena wystąpień i prezentacji oraz pracy zaliczeniowej

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna
23)

Literatura podstawowa :
Baraniak B. (red.) (2008), Wartości w pedagogice pracy. Warszawa-Radom.
Bednarczyk H. (red.) (1999), Wokół problemów kształcenia ustawicznego. Warszawa-Ryki-Radom.
Przybylska E., Przybylski B. Praca przyszłości w marzeniach i debacie polityczno-społecznej. Edukacja ustawiczna Dorosłych 2(93)/2016, s. 32-39.
Przybylska E., Nuissl, E. (2017), Typologia ofert edukacji pozaformalnej. Polska i Niemcy ze wskazaniem na Unię Europejską, Edukacja ustawiczna
Dorosłych nr 2, s. 9-16.
Szlosek F. (2015), Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych. Warszawa.
Wiatrowski Z. (1997), Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz.
Wiatrowski Z. (2009), Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej. Radom.
Literatura uzupełniająca:
Bednarczyk H., Woźniak I. (2004), Pedagogika pracy wobec problemów ochrony pracy. Radom.
Kramek Z., Jaszczyk T., Kozieł E. (red.) (2010), Pedagogika pracy, studia z przyszłością. Radom – Warszawa.
Kwiatkowski S. M. (red.) (2012), Pedagogika pracy - tradycja i wyzwania współczesności. Radom-Warszawa-Bydgoszcz.
Kwiatkowski S. M., Symela K. (2001), Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria. Metodologia. Projekty. Warszawa.
Smith N. C., Lenssen G. (red.) (2009), Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka. Warszawa.
Wołk Z. (2009), Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa. Radom.

UWAGI
1 jednostka zajęciowa = 1 godzina lekcyjna
Student zaliczający przedmiot w minimalnym akceptowalnym stopniu (ocena 3) otrzymuje pełną liczbę punktów ECTS.

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
Udział w wykładach i ćwiczeniach -30h
konsultacje -2,5
Praca własna studenta – 42,5 h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Udział w wykładach i ćwiczeniach -30h
konsultacje -2,5

75h - 3 ECTS

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

Wiedza - 01

Student ma wiedzę na temat psychologicznych i pedagogicznych
podstaw kierowania procesami edukacyjnymi

W04

1

Wiedza - 02

Ma wiedzę o procesie uczenia się i organizacyjnych
uwarunkowaniach tego procesu
Stosuje w praktyce zasady przywództwa edukacyjnego –
inicjowania, planowania, organizowania i realizacji procesów
uczenia się
Organizuje i efektywnie kieruje pracą zespołu w instytucji
edukacyjnej
Potrafi samodzielnie, zespołowo oraz organizacyjnie zdobywać i
doskonalić wiedzę oraz umiejętności w zakresie zarządzania
procesami uczenia się; umie modelować procesy doskonalenia i
rozwoju zawodowego podległych sobie członków zespołu

W09

1

U04

1

U05

1

K02

1

Pełni funkcję inicjatora różnego rodzaju zmian oraz myślenia i
działania w sposób kreatywny

K05

1

Umiejętności -03

Umiejętności - 04
Kompetencje - 06

Kompetencje - 07

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Forma
studiów:

Antropologia kulturowa
Antropology of culture
Pedagogika

ECTS

2

Język wykładowy: polski
Poziom studiów: II
 stacjonarne
× podstawowe
× obowiązkowe
 semestr zimowy
Status zajęć:
Numer semestru: 2
x niestacjonarne
 kierunkowe
 do wyboru
x semestr letni
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy:
WNH-P-2Z-02L-16_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w założenia teoretyczne i badawcze antropologii kultury. Student
uzyskuje wiedzę na temat zróżnicowania kultur w czasie i przestrzeni poznając jednocześnie podstawowe problemy
związane z przemianami życia społecznego począwszy od tak zwanych kultur pierwotnych aż do problemów związanych z
globalizacją. Uzyskuje podstawową wiedzę o kulturze: sposobach jej rozumienia i możliwościach jej badania (co badać i jak
badać), jej wymiarach oraz wiedzę o obszarach oddziaływania kultury na życie społeczne.
Tematyka zajęć:
1. Czym zajmuje się antropologia kultury? Przedmiot antropologii, zakres dyscypliny i przedmiot jej badań
2. Pojęcie kultury, różnorodność kulturowa świata.
3. Metodologiczna charakterystyka antropologii.
4. Badanie kultury przez jednostki.
5. Najwcześniejsze okresy rozwoju kultury.
6. Gospodarka i sposoby adaptacji do środowiska naturalnego.
7. Zróżnicowanie stylów życia i konsumpcji.
8. Elementarne formy zróżnicowań społecznych.
9. Małżeństwo, rodzina, pokrewieństwo.
10. Język i myślenie o świecie.
11. Magia i religia.
12. Etniczność i wielokulturowość.
13. Etyczne problemy uprawiania antropologii
14. Antropologia postmodernistyczna i jej krytycy
15. Współczesne sposoby uprawiania antropologii.
a) Wykłady liczba godzin 8h.
b) Ćwiczenia liczba godzin 8h.
Wykład interaktywny, ćwiczenia audytoryjne: interpretacja tekstów źródłowych z dyskusją, prezentacja multimedialna

Wiedza
Student zna i rozumie:

Umiejętności
Student potrafi:

Kompetencje
Student jest gotów:

01 – kulturowe uwarunkowania procesów
edukacyjnych w sposób
uporządkowany.

03 – twórczo animować prace nad
własnym rozwojem oraz
rozwojem uczestników procesów
edukacyjno-wychowawczych
oraz wspierać ich samodzielność
w zdobywaniu wiedzy, a także
inspirować do działań na rzecz
uczenia się przez całe życie.

05 – pogłębiania świadomości
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, rozumienia
potrzeby ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego.

02 – sposób uporządkowany uczestników
działalności edukacyjnej,
wychowawczej, opiekuńczej,
kulturalnej, pomocowej i
terapeutycznej, pogłębioną w
wybranych zakresach.

04 – obserwować, wyszukiwać i
przetwarzać informacje na temat
zjawisk społecznych rozmaitej
natury, przy użyciu różnych
źródeł oraz interpretować je z
punktu widzenia problemów
edukacyjnych w sposób
pogłębiony.

06 – utożsamiania się z wartościami,
celami i zadaniami
realizowanymi w praktyce
pedagogicznej, odznaczania się
rozwagą, dojrzałością i
zaangażowaniem w
projektowaniu, planowaniu i
realizowaniu działań
pedagogicznych.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
Praca pisemna, uczestnictwo w zajęciach.
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
Praca pisemna
efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
Praca pisemna, aktywność na zajęciach (karta oceny studenta), obecność na zajęciach
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
Sala dydaktyczna
Literatura podstawowa:
1. E. Nowicka Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2009. [dostępne również w ibuk.pl]
2. Barnard Antropologia, Warszawa 2006
3. E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper Świat człowieka Świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii. Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca:
1. N. Barley Bezpieczny sport, Warszawa 2000
2. N. Barley Niewinny Antropolog, Warszawa 1997

3. M. Douglas Czystość i zmaza, Warszawa 2007
4. M. Głowacka-Grajper, E. Nowicka, W. Połeć, Szamani i nauczyciele. Przemiany kultury Buriatów zachodnich, Warszawa 2013
5. C. Humphrey Koniec radzieckiego życia. Ekonomie życia codziennego po socjalizmie, Kęty 2010
6. M. Kempny, E. Nowicka, Badanie kultury Elementy teorii antropologicznej, Warszawa 2003
7. M. Kempny, E. Nowicka, Badanie kultury Elementy teorii antropologicznej Kontynuacje, Warszawa 2004
8. P. Rabinow, Refleksje na temat badań terenowych w Maroku, Kęty, 2010
9. V. Turner, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie. Kraków, 2005
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
udział w wykładach – 8h
udział w ćwiczeniach – 8h
konsultacje – 5h
czytanie literatury -5h
przygotowanie do zaliczenia 10h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
udział w wykładach – 8h
udział w ćwiczeniach – 8h
konsultacje – 5h

50 h -2 ECTS

0,6 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia zefektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza - 01
Wiedza-02

Umiejętności - 03

Umiejętności - 04

Kompetencje-05

Kompetencje - 06

Efekty uczenia się dla zajęć:

Absolwent studiów zna i rozumie kulturowe uwarunkowania
procesów edukacyjnych w sposób uporządkowany.
Absolwent studiów zna i rozumie sposób uporządkowany
uczestników działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej,
kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych
zakresach.
Absolwent studiów potrafi twórczo animować prace nad własnym
rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjnowychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu
wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe
życie.
Absolwent studiów potrafi obserwować, wyszukiwać i przetwarzać
informacje na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy
użyciu różnych źródeł oraz interpretować je z punktu widzenia
problemów edukacyjnych w sposób pogłębiony.
Absolwent studiów jest gotów do pogłębiania świadomości poziomu
swojej wiedzy i umiejętności, rozumienia potrzeby ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego.
Absolwent studiów jest gotów do utożsamiania się z wartościami,
celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej,
odznaczania się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w
projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

W09

3

W15

1

U11

1

U01

1

K01

2

K04

3

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Forma
studiów:

Współczesne problemy psychologii
Contemporary problems of psychology
Pedagogika

ECTS

2

Język wykładowy: język polski
Poziom studiów: studia II stopnia
x stacjonarne
× podstawowe
× obowiązkowe
semestr zimowy
Status zajęć:
Numer semestru: 1
niestacjonarne
kierunkowe
 do wyboru
x semestr letni
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy:
WNH-P-2S-02L-18_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wykład ma na celu zapoznanie z aktualnymi poglądami na temat rozwoju człowieka w trakcie jego życia oraz jego relacji z
otoczeniem.
Prezentowana wiedza ma służyć pomocą w realizacji dążeń dotyczących zadowolenia z życia, zdrowia, dobrego kontaktu z
otoczeniem i innymi ludźmi.
1. Wprowadzenie – kierunki w psychologii na przełomie XX i XXI wieku.
Rozwój ukierunkowany na zadowolenie z życia oraz zdrowie.
2. Psychologia pozytywna- okoliczności powstania, założenia, zadania poznawcze i praktyczne.
3. Psychologia szczęścia – koncepcje teoretyczne, czynniki warunkujące zadowolenie z życia
4. Optymizm i pesymizm jako postawy w stosunku do życia. Uwarunkowania optymizmu. Zalety i wady optymizmu i
pesymizmu.
5. Znaczenie pozytywnych emocji jako czynnika warunkującego sprawne działanie i zadowolenie z życia.
6. Psychologia zdrowia: cele i zadania. Czynniki warunkujące zdrowie fizyczne i psychiczne. Stres: koncepcje teoretyczne,
czynniki warunkujące radzenie sobie ze stresem.
7 Kulturowe uwarunkowania relacji człowieka z otoczeniem. Kontakty z ludźmi: spostrzeganie innych ludzi, znaczenie
stereotypów i uprzedzeń w stosunku do przedstawicieli innych kultur. Wpływ kultury na emocje, myślenie, wartości i
osobowość.
8. Dwustronne relacje człowieka z otoczeniem naturalnym i społeczno-kulturowym.
Postawy w stosunku do natury. Wpływ czynników środowiskowych na psychikę i relacje międzyludzkie.
Wykład – 30h
Wykład z elementami dyskusji
Wiedza z zakresu psychologii ogólnej oraz społecznej
Wiedza
Student zna i rozumie:

Umiejętności
Student potrafi:

Kompetencje
Student jest gotów:

01 – rozwój człowieka w cyklu życia
zarówno w aspekcie
biologicznym, jak i
psychologicznym oraz
społecznym na poziomie
pogłębionym.

03 – obserwować, diagnozować,
racjonalnie ocenić złożone
sytuacje edukacyjne oraz
analizować motywy i wzory
ludzkich zachowań w sposób
pogłębiony.

05 – odznaczania się odpowiedzialnością
za własne przygotowanie do pracy,
podejmowane decyzje i prowadzone
działania oraz ich skutki, bycia
odpowiedzialnym wobec ludzi, dla
których dobra stara się działać,
wyrażania takiej postawy w
środowisku specjalistów i pośrednio
modelowania takiego podejścia
wśród innych.

02 – biologiczne, psychologiczne,
04 – obserwować, wyszukiwać i
społeczne, filozoficzne podstawy
przetwarzać informacje na temat
kształcenia i wychowania; istotę
zjawisk społecznych rozmaitej
funkcjonalności i
natury, przy użyciu różnych źródeł
dysfunkcjonalności, harmonii i
oraz interpretować je z punktu
dysharmonii, normy i patologii na
widzenia problemów
poziomie pogłębionym i
edukacyjnych w sposób
rozszerzonym.
pogłębiony.
Sposób weryfikacji efektów uczenia
Kolokwium
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
Praca i arkusze z odpowiedziami z kolokwium.
efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
Egzamin oraz wynik z kolokwium oraz aktywna obecność na wykładach.
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
Sala dydaktyczna
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa
Czapiński J. (red.) – Psychologia pozytywna. Warszawa 2004.
Carr A. – Psychologia pozytywna. Poznań 2009.
Czerw A. – Optymizm. Perspektywa psychologiczna. Gdańsk, 2010.
Jasielska D. – Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. Warszawa, 2014.
Heszen I., Sęk H.- Psychologia zdrowia. Warszawa, 2007.
Matsumoto D., Juang L. – Psychologia międzykulturowa. Gdańsk, 2007.
Literatura uzupełniająca
Eliasz A. – Psychologia ekologiczna. W: Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk, 2000, tom 3.
Trzebińska E. – Psychologia pozytywna. Warszawa, 2005
UWAGI

06 – pogłębiania świadomości poziomu
swojej wiedzy i umiejętności,
rozumienia potrzeby ciągłego
rozwoju osobistego i zawodowego.

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
Uczestnictwo w wykładach 30h
Konsultacje -5h
Przygotowanie do egzaminu – 15h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Uczestnictwo w wykładach 30h
Konsultacje -5h

50 h - 2ECTS

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia zefektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza - 01

Wiedza -02

Umiejętności -03

Umiejętności -04

Kompetencje -05

Kompetencje -06

Efekty uczenia się dla zajęć:

Absolwent studiów zna i rozumie rozwój człowieka w cyklu życia
zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz
społecznym na poziomie pogłębionym
Absolwent studiów zna i rozumie biologiczne, psychologiczne,
społeczne, filozoficzne podstawy kształcenia i wychowania; istotę
funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy
i patologii na poziomie pogłębionym i rozszerzonym.
Absolwent studiów potrafi obserwować, diagnozować, racjonalnie
ocenić złożone sytuacje edukacyjne oraz analizować motywy i wzory
ludzkich zachowań w sposób pogłębiony.
Absolwent studiów potrafi obserwować, wyszukiwać i przetwarzać
informacje na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy
użyciu różnych źródeł oraz interpretować je z punktu widzenia
problemów edukacyjnych w sposób pogłębiony.
Absolwent studiów jest gotów do odznaczania się
odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy,
podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, bycia
odpowiedzialnym wobec ludzi, dla których dobra stara się działać,
wyrażania takiej postawy w środowisku specjalistów i pośrednio
modelowania takiego podejścia wśród innych
Absolwent studiów jest gotów do pogłębiania świadomości
poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumienia potrzeby
ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

W06

3

W11

3

U07

3

1
U01

2
K06

K01

1

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:
Język wykładowy:
Forma x stacjonarne
studiów: niestacjonarne

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:
Efekty uczenia się:

Edukacja kulturowa
Cultural Education
Pedagogika

ECTS

2

Poziom studiów: II
Status zajęć:  podstawowe
x obowiązkowe
Numer semestru: 2
 semestr zimowy
x kierunkowe
 do wyboru
x semestr letni
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy:
WNH-P-2S-02L-19_19

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem jest wprowadzenie studentów w teoretyczne założenia edukacji kulturowej oraz ich zastosowania w badaniach oraz
praktyce.
Tematyka wykładów:
Wieloznaczność pojęcia kultura w badaniach różnych dziedzin nauki.
Dychotomia zjawisk kultury: sacrum i profanum, k. wysoka i niska, dawna i współczesna, tradycyjna i nowoczesna.
Kultura symboliczna. Symbole kultury europejskiej.
Społeczna rola kultury. Stanowisko psychologii kulturowej.
Koncepcja kapitału kulturowego P. Bourdieu i jej społeczne implikacje.
Człowiek – odbiorca i twórca kultury w historii i współczesności.
Tradycyjne i współczesne treści przekazu kulturowego.
Z problematyki przekazu wartości.
Przykłady tekstów kultury istotnych dla kultury europejskiej i polskiej.
Edukacja do uczestnictwa w kulturze: indywidualna i zinstytucjonalizowana, perspektywa nauk o sztuce i społecznych.
Wychowanie do uczestnictwa w kulturze. Wychowanie przez sztukę. Zarys problematyki.
Wykład 30 h
Wykład interaktywny, dyskusja.
Brak
Wiedza
Student zna i rozumie:

Umiejętności
Student potrafi:

Kompetencje
Student jest gotów:

01 – funkcjonowanie różnych rodzajów
struktur społecznych i instytucji życia
społecznego oraz zachodzące między
nimi relacje istotne z punktu widzenia
procesów edukacyjnych.
02 – kulturowe uwarunkowania procesów
edukacyjnych.

03 – sprawnie porozumiewać się przy
04 –
użyciu różnych kanałów i technik
komunikacyjnych ze specjalistami
w zakresie pedagogiki, jak i z
odbiorcami spoza grona
specjalistów, korzystając z
nowoczesnych rozwiązań
technologicznych.

do zachowania się w sposób
profesjonalny i przestrzegania
zasad etyki zawodowej;
dostrzega i formułuje
problemy moralne i dylematy
etyczne związane z własną i
cudzą pracą; poszukuje
optymalnych rozwiązań i
możliwości korygowania
nieprawidłowych działań
pedagogicznych.
05 – być odpowiedzialnym za
zachowanie dziedzictwa
kulturowego regionu, kraju,
Europy i świata.

Sposób weryfikacji efektów uczenia Efekty 01, 02, 03, 06 – opracowanie projektu z zakresu edukacji kulturowej
się:
Efekty 02, 05, 06 – wypowiedzi w dyskusji
Forma dokumentacji osiągniętych
Zaliczenie, 1 praca pisemna.
efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
Ocena końcowa składa się w 100% z oceny pracy.
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
Sala dydaktyczna
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa
E. Nowicka, Świat człowieka świat kultury, PWN, Warszawa 1997.
A. Kłoskowska, Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1981
S. Szuman, O sztuce i wychowaniu estetycznym, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1969.
T. Zarycki, Kapitał kulturowy – założenia i perspektywy zastosowań teorii Pierre’a Bourdieu, „Psychologia Społeczna” 2009 tom 4 1–2 (10) 12–25.
Literatura uzupełniająca
Bogacka K. (red.) Dziecko w kulturze europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016.
Bogacka K., Communication of values in modern sacral art. Example of late 20th Century Crosiers, w: „Media and Mass Communication”. Media and Value
Priorities of Society”, www.science-edu.eu, 2012, s. 55–67.
Bogacka K., The Inspiration of European Art in Franz Jüttner’s Illustrations to the Grimm Brothers’ Fairy Tale Schneewittchen, [in:] “Journal of International
Scientific Publications: Language, Individual & Society”, Volume 9, 2015, pp. 85-104.
Bogacka K., Symbolic and psychological meaning of the fairy tale theme of malformed and lost bodies, “Journal of International Scientific Duviguard J., Socjologia
sztuki, PWN, Warszawa 1970.
Publications: Language, Individual & Society”, Volume 12, 2018, pp. 69–78
Golka M., Socjologiczny obraz sztuki, Ars Nova, Poznań 1996.
Gołaszewska M., Zarys estetyki, PWN, Warszawa 1984.
Kruszewska-Stoły I., Edukacja kulturowa w podstawie programowej kształcenia ogólnego,http://operatorkultury.pl/images/diagnoza2016/I.-Kruszewska-Stoy---

Edukacja-kulturowa-w-podstawie-programowej---ekspertyza.pdf
Maźnica Ł., Sobolak D., Jan Strycharz J., Edukacja kulturowa w Małopolsce. Raport na temat stanu wiedzy o funkcjonowaniu i barierach rozwoju edukacji
kulturowej w województwie małopolskim. Projekt Synapsy, MIK, Kraków 2016.
Poprawski M., Międzypokoleniowa transmisja wartości w społeczności lokalnej: nowe perspektywy dla miejskich polityk kulturalnych, „Studia Kulturoznawcze”
2013 nr 2 (4), 179-195
Read H., Education through Art, Faber and Faber, London 1958.
UWAGI
Student zaliczający przedmiot w minimalnym akceptowalnym stopniu (ocena 3) otrzymuje pełną liczbę punktów ECTS.

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
30 h udział w wykładach – 1,2 ECTS
15 h przygotowanie do egzaminu – 0,6 ECTS
5 h konsultacje z prowadzącym – 0,2 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
30 h udział w wykładach i ćwiczeniach – 1,2 ECTS
5 h konsultacje z prowadzącym – 0,2 ECTS
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu
Efekty uczenia się dla zajęć:
Wiedza - 01

Wiedza -02
Umiejętności -03

Kompetencje -04

Kompetencje -05

01 - Student zna i rozumie funkcjonowanie różnych rodzajów
struktur społecznych i instytucji życia społecznego oraz
zachodzące między nimi relacje istotne z punktu widzenia
procesów edukacyjnych.
02 - Student zna i rozumie ma kulturowe uwarunkowania
procesów edukacyjnych.
03- Student potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu
różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami
w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona
specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań
technologicznych.
04 – Student jest gotów jest do zachowania się w sposób
profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej;
dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne
związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych
rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań
pedagogicznych.
56 – Student jest gotów być odpowiedzialnym za zachowanie
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku
W08

50 h

1,4 ECTS

Oddziaływanie zajęć
na efekt kierunkowy*)
3

W09

2

U03

1

K05

3

K08

3

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Forma
studiów:

Translatorrium II
Current Debates in Education, Part II
Pedagogika

ECTS

2

Język wykładowy: język polski
Poziom studiów: studia II stopnia
x stacjonarne
× podstawowe
obowiązkowe
 semestr zimowy
Status zajęć:
Numer semestru: 2
 niestacjonarne
 kierunkowe
× do wyboru
x semestr letni
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy:
WNH-P-2S-02L-20_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Zajęcia mają na celu przedstawienie podstawowych debat i kontrowersji dotyczących kwestii wychowania oraz kształcenia
toczących się w obszarze anglojęzycznym. Studenci zostają zapoznani z terminologią anglojęzyczną oraz wprowadzeni w
lekturę tekstów z dziedziny pedagogiki o różnym stopniu zaawansowania.
Celem zajęć jest przygotowanie studentów zarówno do czytania, jak i słuchania angielskich tekstów dotyczących kwestii
pedagogicznych. Omawiane teksty oraz materiały dźwiękowe będą oryginalnymi tekstami (pozyskanymi z czasopism
anglojęzycznych, anglojęzycznych stron internetowych oraz nagrań wykładów). Na zajęciach materiały te będziemy
tłumaczyć na język polski, wyjaśniając przy tym kwestie terminologiczne oraz co ważniejsze kwestie gramatyczne. Zajęcia
będą prowadzone początkowo w języku polskim i angielskim, a pod koniec (2 ostatnie wykłady) wyłącznie w języku
angielskim. Nacisk zostanie położony na teksty popularnonaukowe oraz akademickie z dziedziny pedagogiki.
Ćwiczenia – 30h
Ćwiczenia, dyskusja, prezentacja, materiały multimedialne
Brak prerekwizytów
Wiedza
Student zna i rozumie:

Umiejętności
Student potrafi:

Kompetencje
Student jest gotów:

01 – Zna znaczenie
podstawowych pojęć i
terminów anglojęzycznych z
dziedziny pedagogiki.

03 – Potrafi w sposób klarowny, spójny i
precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie
w języku angielskim. Posiada umiejętność
konstruowania rozbudowanych ustnych i
pisemnych uzasadnień w języku angielskim na
tematy dotyczące różnych debat
pedagogicznych

05 – Jest wrażliwy ma problemy
edukacyjne prezentowane w głównych
debatach edukacyjnych w krajach
anglojęzycznych. Jest gotowy do
komunikowania się w języku angielskim
oraz współpracowania w tym języku w
grupach i organizacjach realizujących
działania pedagogiczne.

02 – Ma uporządkowaną
wiedzę o strukturze i funkcjach
systemu edukacji w Wielkiej
Brytanii oraz w Stanach
Zjednoczonych.

04 – Posiada umiejętność prezentowania
własnych pomysłów, wątpliwości I sugestii w
języku angielskim, popierania ich argumentacją
w kontekście wybranych perspektyw
teoretycznych.

06 – Ma świadomość
odpowiedzialności za poziom debaty
publicznej w kwestiach pedagogicznych
w kontekście międzynarodowym

Efekty 01, 02, 03, 04, 05 – dwa sprawdziany pisemne (kolokwia)

2 kolokwia wraz z odpowiedziami studenta.
Osoby z udokumentowaną znajomością języka angielskiego mają możliwość zaliczenia przedmiotu w trybie
eksternistycznym: ok. 8-stronnicowy esej, rozmowa na jego temat w jęz. angielskim (ok. 40 min.).
Elementy i wagi mające wpływ
Na ocenę końcową składa się:
na ocenę końcową:
Średnia z dwóch kolokwiów (100% oceny finalnej).
Miejsce realizacji zajęć:
sala dydaktyczna SGGW
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
Cała literatura jest wybrana i opracowana przez wykładowcę.
UWAGI: Student zaliczający przedmiot w minimalnym akceptowalnym stopniu (ocena 3) otrzymuje pełną liczbę punktów ECTS.
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

1.
2.

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
udział w ćwiczeniach – 30h
konsultacja 2,5h
praca własna – 17,5h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
udział w ćwiczeniach – 30h
konsultacja 2,5h

50 h - 2 ECTS

1 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

Wiedza-01

Zna znaczenie podstawowych pojęć i terminów anglojęzycznych z
dziedziny pedagogiki.

W01

1

Wiedza-02

Ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu
edukacji w Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych.

W02

1

Umiejętności-03

Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w
mowie i na piśmie w języku angielskim. Posiada umiejętność
konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień w
języku angielskim na tematy dotyczące różnych debat
pedagogicznych
Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów,
wątpliwości I sugestii w języku angielskim, popierania ich
argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych.

U04

1

U09

1

Kompetencje-05

Jest wrażliwy na problemy edukacyjne prezentowane w głównych
debatach edukacyjnych w krajach anglojęzycznych. Jest gotowy do
komunikowania się w języku angielskim oraz współpracowania w
tym języku w grupach i organizacjach realizujących działania
pedagogiczne.

K07

1

Kompetencje-06

Ma świadomość odpowiedzialności za poziom debaty publicznej w
kwestiach pedagogicznych w kontekście międzynarodowym

K06

1

Umiejętności-04

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Forma
studiów:

Projektowanie i ewaluacja programów edukacyjno - wychowawczych
Projecting and the evaluation of the educationals programmes
Pedagogika

ECTS

4

Język wykładowy: polski
Poziom studiów: II
x stacjonarne
× podstawowe
× obowiązkowe
 semestr zimowy
Status zajęć:
Numer semestru: 2
 niestacjonarne
 kierunkowe
 do wyboru
x semestr letni
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy:
WNH-P-2S-02L-23-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

WNS Katedra Edukacji i Kultury
WNS Katedra Edukacji i Kultury
Przekazanie studentom wiedzy na temat celowości, zasad i strategii konstruowania programów edukacyjno –
wychowawczych. Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy, dotyczącej metodyki procesu kształcenia, celów, form i metod
pracy edukacyjno – wychowawczej, oraz odpowiedniego doboru treści. Nabycie umiejętności samodzielnego
konstruowania programów, przeznaczonych dla konkretnej grupy odbiorców i związanych z określonym obszarem pracy
wychowawczej oraz profilaktycznej, a także wdrożenie do ich ewaluacji.
Wykłady:
1. Teoretyczne podstawy tworzenia i funkcjonowania szkolnych programów wychowawczych
2. Cele strategiczne Rządowego programu „Bezpieczna szkoła”
3. Działania profilaktyczne w szkole a szkolny program profilaktyki.
4. Planowanie pracy wychowawczej w kontekście potrzeb środowiska szkolnego - kryteria doboru oddziaływań
profilaktycznych
5. Fazy konstruowania programu.
6. Struktura programu - jego części składowe.
7. Zasady doboru treści programów – cele strategiczne i operacyjne.
8. Organizacja i prowadzenie zajęć wychowawczych, profilaktyczno-edukacyjnych.
9. Ewaluacja programu edukacyjnego, profilaktycznego, wychowawczego – cele i istota;
10. Najczęstsze błędy przy ocenianiu programu.
11. Przegląd dostępnych programów edukacyjno-wychowawczych
Ćwiczenia:
1. Prezentacja i analiza przykładowych programów
2. Cele programu – wybór i podział./ formułowanie celów
3. Dobór treści do programu.
4. Formy realizacji programu.
5. Środki dydaktyczne
6. Metodyka prowadzenia zajęć: metody aktywizujące, ćwiczenia grupowe
7. Etapy realizacji programu;
8. Ewaluacja programu wychowawczego – konstruowanie narzędzi pomiaru własnego programu.
9. Konstruowanie programu edukacyjno-wychowawczego
a) Wykłady liczba godzin 15h.
b) Ćwiczenia liczba godzin 15h.
Wykład konwersatoryjny, dyskusja, prezentacje multimedialne, analiza przypadków
Teoretyczne podstawy wychowania, Teoretyczne podstawy kształcenia, Psychologia rozwojowa
Wiedza
Student zna i rozumie:

Umiejętności
Student potrafi:

Kompetencje
Student jest gotów:

01 – wiedzę na temat projektowania i
ewaluacji programów edukacyjno –
wychowawczych. Zna oraz rozumie ich
uwarunkowania merytoryczne i
organizacyjne.

03 – prawidłowo zaplanować
tematykę i treści programu
edukacyjno – wychowawczego,
właściwie wytypować cele,
poprawnie dobrać formy, środki i
metody pracy, oraz dokonać jego
ewaluacji
04 – twórczo animować prace nad
własnym rozwojem oraz
rozwojem uczestników
programów edukacyjno –
wychowawczych, oraz wspierać
ich samodzielność w zdobywaniu
wiedzy

05 – pogłębiania świadomości
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, rozumienia
potrzeby ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego.
06 – utożsamiania się z wartościami,
celami i zadaniami
realizowanymi w praktyce
pedagogicznej, odznaczania się
rozwagą, dojrzałością i
zaangażowaniem w
projektowaniu, planowaniu i
realizowaniu działań
pedagogicznych.

Efekty uczenia się:
02 – teoretyczne reguły wychowania,
uczenia się i nauczania, niezbędnych
w planowaniu i realizowaniu
programów edukacyjno –
wychowawczych.

Sposób weryfikacji efektów uczenia Efekty: 01, 02 – test sprawdzający;
się:
Efekty: 03, 04,05,06 – przygotowanie i prezentacja programów edukacyjno – wychowawczych;
Forma dokumentacji osiągniętych
Elektroniczny zapis prezentacji
efektów uczenia się:
Test papierowy
Elementy i wagi mające wpływ
Ocena końcowa składa się z: 50% test sprawdzający, 50% przygotowanie i prezentacja programu
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
Sala dydaktyczna
Literatura podstawowa:
1. Bodanko A.(red.): Wspomaganie procesu wychowawczego programami profilaktyczno- edukacyjnymi, Kraków 1999;
2. Gaś Z.B., Analiza sytuacji szkolnej jako podstawa tworzenia środowiskowego programu profilaktycznego, [w]: Z.B. Gaś (red.) Szkoła i nauczyciel w

percepcji uczniów. Warszawa 1999.
3. Gaś Z.B., Profilaktyka w szkole, Warszawa 2006.
4. Głowacki, Jędryka G., Budujemy ciekawy program wychowawczy, Kraków 2001.
5. Komorowska H., O programach prawie wszystko, Warszawa 1999.
6. Szymańska J., Szkoła jako miejsce realizacji działań profilaktycznych, [w]: G. Świątkiewicz (red.) Profilaktyka w środowisku lokalnym, Warszawa 2002.
Literatura uzupełniająca:
1. Badziukiewicz B., Vademecum wychowawcy, Warszawa 2005;
2. Dryll E., Interakcja wychowawcza, Warszawa 2001;
3. Dziewiecki M., Odpowiedzialna pomoc wychowawcza, Radom 1999;
4. Jachimska M., Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych, Wałbrzych 1994;
5. Jachimska M., Scenariusze lekcji wychowawczych, Wrocław 1997;
6. Jak żyć z ludźmi. Program profilaktyczny dla młodzieży, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 1989;
7. Janowski A., Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Warszawa 2002;
8. Radziewicz J., O planowaniu pracy wychowawczej, Warszawa 1998;
9. Rojewska J., Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych, cz. II, Wałbrzych 2000;
10. Rylke H., Tuszewski T., Powrót do źródeł. O profilaktyce w szkołach, Kielce 2004;
11. Sowisło M., Dla dobra dziecka. O warsztacie pracy nauczyciela wychowawcy, Kraków 2001;
1. Szymańska J., Profilaktyka w szkole. Poradnik dla nauczyciela, Warszawa 2005;
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
udział w wykładach – 15h
udział w ćwiczeniach – 15h
konsultacje – 5h
praca własna studenta – 65h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
udział w wykładach – 15h
udział w ćwiczeniach – 15h
konsultacje – 5h

100 h -4 ECTS

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia zefektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza - 01

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

wiedzę na temat projektowania i ewaluacji programów edukacyjno –
wychowawczych. Zna oraz rozumie ich
uwarunkowania
merytoryczne i organizacyjne.
teoretyczne reguły wychowania, uczenia się i nauczania,
niezbędnych w planowaniu i realizowaniu programów edukacyjno –
wychowawczych.

KS_W03

1

KS_W12

1

Umiejętności - 03

prawidłowo zaplanować tematykę i treści programu edukacyjno
wychowawczego, właściwie wytypować cele, poprawnie dobrać
formy, środki i metody pracy, oraz dokonać jego ewaluacji

KS_U10

1

Umiejętności - 04

twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem
uczestników programów edukacyjno – wychowawczych, oraz
wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy

KS_U11

1

Kompetencje-05

Absolwent studiów jest gotów do pogłębiania świadomości poziomu
swojej wiedzy i umiejętności, rozumienia potrzeby ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego.
Absolwent studiów jest gotów do utożsamiania się z wartościami,
celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej,
odznaczania się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w
projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.

KS_K01

2

KS_K04

1

Wiedza-02

Kompetencje - 06

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Forma
studiów:

Diagnostyka pedagogiczna
Pedagogical diagnostics
Pedagogika

Język wykładowy: język polski
x stacjonarne
Status zajęć:
niestacjonarne

 podstawowe
× kierunkowe

ECTS

× obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):
Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

4

Poziom studiów: studia II stopnia
 semestr zimowy
x semestr letni
Numer
WNH-P-2S-02L-24_19
katalogowy:

Numer semestru:2
2019/2020

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciem diagnozy, funkcjami diagnozy, jej modelami, rodzajami, z
zagadnieniami etycznymi i prawnymi związanymi z procesem diagnozy, a także z metodami i technikami diagnostycznymi
oraz nabycie przez studentów umiejętności przeprowadzania wywiadu, obserwacji, eksperymentu diagnostycznego,
analizy wytworu, a także wykorzystania pozyskanych danych do ustalenia diagnozy pedagogicznej.
Zapoznanie studentów z elementarną terminologią używaną w diagnozie pedagogicznej. Ugruntowanie wiedzy studentów
na temat wybranych koncepcji rozwoju człowieka stanowiących podstawy dla diagnozy
i terapii pedagogicznej. Wdrożenie studentów do oceny przydatności narzędzi stosowanych w celu sporządzania opinii
pedagogicznej. Uświadomienie studentom poziomu ich własnej wiedzy oraz umiejętności diagnostycznych niezbędnych w
pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pogłębienie świadomości studentów w zakresie potrzeby ciągłego
dokształcania się zawodowego oraz rozwoju osobistego.
Wykłady:
1. Pojęcie diagnozy pedagogicznej, zasady diagnozowania
2. Kontakt diagnostyczny
3. Błędy najczęściej popełniane przez diagnostów
4. Obszary diagnozowania pedagogicznego
5. Podstawowe techniki diagnostyczne
6. Techniki projekcyjne w diagnozie pedagogicznej
7. Elementy diagnozy całościowej
Ćwiczenia:
1. Sposoby właściwego przygotowywania się do przeprowadzenia diagnozy pedagogicznej
2. Wdrożenie do oceny potrzeb dziecka w celu doboru odpowiednich narzędzi i technik diagnostycznych
3. Procedury korzystania z wybranych narzędzi i technik diagnostycznych stosowanych podczas diagnozy pedagogicznej
4. Studium przypadków wybranych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
5. Analiza i interpretacja dokumentów i wytworów dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
6. Zasady sporządzania opinii pedagogicznej
7. Diagnoza pedagogiczna w praktyce - podjęcie próby samodzielnego sporządzenia opinii pedagogicznej na bazie
dostarczonych materiałów
a)
Wykłady: liczba godzin 15h
b) Ćwiczenia: liczba godzin 15h
Wykład: wykład interaktywny, dyskusja
Ćwiczenia: prezentacje multimedialne, studium przypadków, praca w grupach, rozwiązywanie problemów, analiza
dokumentów i wytworów

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Pedagogika, Wprowadzenie do psychologii

Efekty uczenia się:

Wiedza
Student zna i rozumie:
01 - sytuację uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi: specjalne
potrzeby edukacyjne uczniów i ich
uwarunkowania (zakres diagnozy
funkcjonalnej, metody i narzędzia
stosowane w diagnozie), konieczność
dostosowywania procesu kształcenia
do specjalnych potrzeb edukacyjnych
uczniów (projektowanie wsparcia,
konstruowanie indywidualnych
programów) oraz tematykę oceny
skuteczności wsparcia uczniów
ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi (B.2.W5.)
02 - zasady pracy z uczniem z trudnościami
w uczeniu się; przyczyny i przejawy
trudności w uczeniu się, zapobieganie
trudnościom w uczeniu się i ich
wczesne wykrywanie, specyficzne
trudności w uczeniu się - dysleksja,
dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia
oraz trudności w uczeniu się
wynikające z dysfunkcji sfery
percepcyjno-motorycznej oraz

Umiejętności
Student potrafi:
04 - zdiagnozować potrzeby
edukacyjne ucznia
i zaprojektować dla niego
odpowiednie wsparcie (B.2.U6.)
05 - obserwować sytuacje i zdarzenia
pedagogiczne, analizować
je z wykorzystaniem wiedzy
pedagogiczno-psychologicznej
oraz proponować rozwiązania
problemów (1.2. 1))

Kompetencje
Student jest gotów:
06 - okazywania empatii uczniom
oraz zapewniania im wsparcia
i pomocy (B.2.K1.)

zaburzeń rozwoju zdolności,
w tym językowych i arytmetycznych,
i sposoby ich przezwyciężania; zasady
dokonywania diagnozy nauczycielskiej
i techniki diagnostyczne w pedagogice

(B.2.W6.)
03 - sposoby projektowania i prowadzenia
działań diagnostycznych w praktyce
pedagogicznej (1.1. 7))
Efekty: 01, 02, 03 - w ramach wykładu: test wiedzy
Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:
Efekty: 03, 04, 05, 06 - w ramach ćwiczeń: w wersji papierowej (karty pracy, sporządzenie opinii pedagogicznej na bazie
dostarczonych materiałów) i praca podczas zajęć (rozwiązywanie problemów)
W ramach wykładu: test papierowy
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:
W ramach ćwiczeń: karty pracy, sporządzenie opinii pedagogicznej na bazie dostarczonych materiałów
Elementy i wagi mające wpływ
Zgodnie z oceną punktową przedstawioną studentom
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
Sala dydaktyczna
Literatura podstawowa23):
Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii, Skala Ryzyka Dysleksji, Gdańsk 2012
Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2007
Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006
Krasowicz-Kupis G. (red.), Diagnoza dysleksji, najważniejsze problemy, Gdańsk 2012
Mickiewicz J., Dysleksja rozwojowa, Podstawy diagnozy i terapii, Toruń 2011
Pawluk-Skrzypek A., „Nauczyciel i rodzice wobec SPE – wspólnota potrzeb, wspólnota dążeń?” (w:) A. Minczanowska, A. Szafrańska-Gajdzica, M. J. Szymański
(red.) Szkoła. Wspólnota dążeń? Szkoła. Wspólnota dążeń?, Toruń 2016. s. 163-171, ISBN 978-83-8019-416-8, ss. 322
Pawluk-Skrzypek A., Witek A., Rola wsparcia rodzinnego i terapeutycznego w budowaniu szkolnej kariery ucznia – studium przypadku” (w:) Agnieszka PawlukSkrzypek, Monika Jurewicz (red.) Nauczyciel Uczeń Rodzic w teorii i praktyce edukacyjnej, Lublin 2016, s. 63-75,
Pawluk-Skrzypek A., Jurewicz M., Dziecko przewlekle chore w systemie kształcenia i wychowania – percepcja studentów kierunku pedagogika,
Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, nr 12, Gdańsk 2013, s. 148 – 159,
Pawluk-Skrzypek A., „Rodzicielskie komunikaty akceptacji w kontekście samooceny młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się” (w:) M.
Podkowińska (red.) Komunikacja w rodzinie, Warszawa 2016, s. 23-41, ISBN 978-83-7583-706-3, ss. 192, współautor Anna Witek
Pawluk-Skrzypek A., „Style wychowania w rodzinie a samoocena uczniów klas trzecich gimnazjum w kontekście ich specyficznych trudności w uczeniu się“ (w:)
Kubík F., Kutarňa J (red.), Rodina – výzva pre sociálnu politiku a pomáhajúce profesie, Bratislava, 2014, s. 73-80, ISBN 978-80-8132-107-8, ss. 298
Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna, Kraków 2011
Stemplewska-Żakowicz, K., Paluchowski, W.J., Podstawy diagnozy psychologicznej. W: Strelau, J., Doliński, D. (red.) Psychologia Akademicka, Podręcznik, Gdańsk
2010
Tomczak J., Ziętara R., Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej, Kraków 2014
Literatura uzupełniająca:
Pietrowska I., Analiza porównawcza praw uczniów i studentów z dysleksją w Polsce i Wielkiej Brytanii. W: R. Kordonski, O. Struk, D. Kamilewicz-Rucińska,
Ł. Muszyński, J. Ruciński, K. Sygidus (red.), Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania. Tom 3. (s. 356-365). Wydawnictwo
Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Lwów-Olsztyn 2016
Pietrowska I., Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Dyskalkulia - diagnoza, terapia i wsparcie edukacyjne. Gdańsk, 28-29 marca 2014. Szkoła Specjalna,
5, 375-378, Warszawa 2014
Pietrowska I., Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Dysleksja jako zaburzenie neurorozwojowe. Przyczyny - skutki - pomoc. Gdańsk, 18-19 września 2015.
Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 4, 180-184, Warszawa 2015
Stemplewska-Żakowicz, K., Krejtz K., Wywiad psychologiczny, Wywiad jako postępowanie badawcze, Warszawa 2009
UWAGI
Student zaliczający przedmiot w minimalnym akceptowalnym stopniu (ocena 3) otrzymuje pełną liczbę punktów ECTS.
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się:
udział w zajęciach - 30h
przygotowanie do zajęć - 30h
przygotowanie do egzaminu - 15h
przygotowanie projektu - 10h
konsultacje - 5h
kwerenda biblioteczna - 10h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
udział w zajęciach - 30h
konsultacje - 5h

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

100 h – 4 ECTS

1.4 ECTS

kategoria efektu

Wiedza - 01

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

Student zna i rozumie sytuację uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi: specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i ich
uwarunkowania (zakres diagnozy funkcjonalnej, metody i narzędzia
stosowane w diagnozie), konieczność dostosowywania procesu
kształcenia do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów
(projektowanie wsparcia, konstruowanie indywidualnych
programów) oraz tematykę oceny skuteczności wsparcia uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Student zna i rozumie zasady pracy z uczniem z trudnościami
w uczeniu się; przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się,
zapobieganie trudnościom w uczeniu się i ich wczesne wykrywanie,
specyficzne trudności w uczeniu się - dysleksja, dysgrafia,
dysortografia i dyskalkulia oraz trudności w uczeniu się wynikające
z dysfunkcji sfery percepcyjno-motorycznej oraz zaburzeń rozwoju
zdolności, w tym językowych i arytmetycznych, i sposoby ich
przezwyciężania; zasady dokonywania diagnozy nauczycielskiej
i techniki diagnostyczne w pedagogice.
Student zna i rozumie sposoby projektowania i prowadzenia
działań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej.

(B.2.W5.)

1

(B.2.W6.)

1

(1.1. 7))

3

Umiejętności - 04

Student potrafi zdiagnozować potrzeby edukacyjne ucznia
i zaprojektować dla niego odpowiednie wsparcie.

(B.2.U6.)

2

Umiejętności - 05

Student potrafi obserwować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne,
analizować je z wykorzystaniem wiedzy pedagogicznopsychologicznej oraz proponować rozwiązania problemów.

(1.2. 1))

2

Kompetencje - 06

Student jest gotów do okazywania empatii uczniom oraz
zapewniania im wsparcia i pomocy.

(B.2.K1.)

3

Wiedza - 02

Wiedza - 03

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Forma
studiów:

Interwencje pedagogiczne i mediacje
Pedagogical intervention and mediation
Pedagogika

Język wykładowy: język polski
x stacjonarne
Status zajęć:
 niestacjonarne

 podstawowe
× kierunkowe

ECTS

×obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):
Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

2019/2020

Pedagogika, Teoretyczne podstawy kształcenia, Teoretyczne podstawy wychowania
Wiedza
Umiejętności
Student zna i rozumie:
Student potrafi:
03 – dokonać obserwacji i interpretacji
zjawisk analizując ich powiązania z
różnymi obszarami działalności
pedagogicznej.

Kompetencje
Student jest gotów:

05 – podejmowania wyzwań
zawodowych i osobistych;
wykazywania aktywności,
podejmowania trudu i
odznaczania się wytrwałością w
02 – rodzaje więzi społecznych i rządzące
04 – wykorzystać podstawowa wiedzę
podejmowaniu indywidualnych
nimi prawidłowości istotne z punktu
teoretyczną z zakresu pedagogiki
i zespołowych działań
widzenia procesów edukacyjnych na
oraz powiązanych z nią dyscyplin
profesjonalnych w zakresie
poziomie pogłębionym.
w celu analizowania i
pedagogiki; angażowania się we
interpretowania problemów
współpracę.
edukacyjnych.
06 – podnoszenia odpowiedzialności
za zachowanie dziedzictwa
kulturowego regionu, kraju,
Europy i świata.
Efekty: 01, 03, 04 – opracowanie projektu edukacyjnego przygotowanego w ramach pracy własnej
Efekty: 02, 05, 06 – w ramach ćwiczeń: w wersji papierowej (karty pracy) i praca podczas zajęć (dyskusja, rozwiązywanie
problemów, gry symulacyjne)
Kolokwium
W ramach ćwiczeń: karty pracy, aktywność na zajęciach
Ocena końcowa składa się z: 50% oceny z kolokwium, 50% oceny z ćwiczeń. Do zaliczenia zajęć jest wymagana obecność
podczas wykładów i ćwiczeń. Dopuszczalna jest jedna absencja.
Sala dydaktyczna

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
Literatura podstawowa23):
Borg J., Perswazja, Sztuka wpływania na ludzi, Warszawa 2006
Moore W.Ch., Mediacje, Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 2009
Rękas A. (red.), Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownictwo polubowne, Warszawa 2010
Wajerowska-Oniszczuk B., Mediacje w polskim prawie nieletnich, Warszawa 2011
Wóycicka J., Nie strzelać, Rozmawiać, „Mediator” nr 4, 2008
Literatura uzupełniająca:

Poziom studiów: studia II stopnia
 semestr zimowy
x semestr letni
WNH-P-2S-02L-25_19
Numer katalogowy:

Numer semestru:2

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę interwencji pedagogicznej i mediacji. Studenci w czasie zajęć
poznają definicje specyfikę i rodzaje interwencji, cechy interwenta, a także najczęstsze sytuacje pedagogiczne w których
interwencja jest konieczna. Wśród sytuacji trudnych omówiona zostanie także sytuacja konfliktu, komunikacja w konflikcie.
Następnie zostanie przedstawiona mediacja jako szczególny sposób rozwiązywania konfliktu. Studenci poznają zasady i
przebieg mediacji oraz rolę mediatora, a także idee mediacji rówieśniczych.
Studenci zostaną wdrożeni do wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu interwencji pedagogicznych i
mediacji w celu analizowania i interpretowania problemów uczniów. Studenci zostaną przygotowani także do oceny
przydatności metod i procedur przeprowadzania mediacji rówieśniczych
w warunkach szkolnych.
Wykłady:
1. Definicja i założenie interwencji pedagogicznej. Pojęcie sytuacji kryzysowej i interwencji kryzysowej. przedstawienie
podstawowych sytuacji w których niezbędna jest interwencja, omówienie zasad interwencji w przedstawianych
sytuacjach.
2. Definicja i przebieg konfliktu, komunikacja w konflikcie.
3. Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktu, definicja, zasady, przebieg i techniki mediacji. Rola mediatora.
Mediacje w wychowaniu i opiece nad dzieckiem.
Ćwiczenia:
1. Podstawy prawne interwencji pedagogicznych i mediacji
2. Sposoby przygotowywania interwencji pedagogicznych i mediacji
3. Procedury przeprowadzania mediacji rówieśniczych w warunkach szkolnych
4. Metody przeprowadzania interwencji pedagogicznych w praktyce
5. Scenariusze przeprowadzania mediacji z wykorzystaniem metod aktywizujących
a) Wykłady: liczba godzin 15h
b) Ćwiczenia: liczba godzin 15h
Wykład interaktywny, dyskusja, interpretacja tekstów źródłowych, metoda projektów
Ćwiczenia: praca w grupach, prezentacje multimedialne, dyskusja, rozwiązywanie problemów, gry symulacyjne

01 – rozwój człowieka w cyklu życia
zarówno w aspekcie biologicznym, jak i
psychologicznym oraz społecznym na
poziomie pogłębionym.
Efekty uczenia się:

3

Polskie Centrum Mediacji, Kodeks mediatora, Warszawa 2003
Polskie Centrum Mediacji, Prawo a rozwiązywanie sporów, Warszawa 2003
UWAGI
Student zaliczający przedmiot w minimalnym akceptowalnym stopniu (ocena 3) otrzymuje pełną liczbę punktów ECTS.
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się:
udział w wykładach – 15h
udział w ćwiczeniach – 15h
konsultacje – 5h
czytanie literatury – 15h
przygotowanie do kolokwium– 15h
przygotowanie pracy pisemnej – 10h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
udział w wykładach – 15h
udział w ćwiczeniach – 15h
konsultacje – 5h
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu
Efekty uczenia się dla zajęć:

Wiedza-01

Wiedza-02

Umiejętności-03

Umiejętności-04

Kompetencje-05

Kompetencje-06

Student zna i rozumie rozwój człowieka w cyklu życia zarówno w
aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym na
poziomie pogłębionym.
Student zna i rozumie rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi
prawidłowości istotne z punktu widzenia procesów edukacyjnych
na poziomie pogłębionym.
Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk
analizując ich powiązania z różnymi obszarami działalności
pedagogicznej.
Student potrafi wykorzystać podstawowa wiedzę teoretyczną z
zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu
analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych.
Student jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i
osobistych; wykazywania aktywności, podejmowania trudu i
odznaczania się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i
zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki;
angażowania się we współpracę.
Absolwent studiów jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności
za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i
świata.

75h – 3 ECTS

1,4 ECTS

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

W06

1

W07

1

U01

1

U02

1

K02

1

K_K08

1

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Forma
studiów:

Projektowanie terapii pedagogicznej
Designing educational therapy
Pedagogika

Język wykładowy: język polski
x stacjonarne
Status zajęć:
niestacjonarne

 podstawowe
× kierunkowe

× obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):
Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

ECTS

4

Poziom studiów: studia II stopnia
 semestr zimowy
x semestr letni
Numer
WNH-P-2S-02L-26_19
katalogowy:

Numer semestru:2
2019/2020

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Zapoznanie studentów z pojęciem, celami i zasadami terapii pedagogicznej
Wyposażenie studentów w wiedzę o etapach pracy terapeutycznej. Przekazanie informacji na temat projektowania
poszczególnych etapów terapeutycznych – wstępnego, terapii właściwej oraz doskonalenia umiejętności czytania
i pisania. Zaznajomienie z formami ćwiczeń w czytaniu i pisaniu oraz wdrożenie do umiejętności planowania zajęć
terapeutycznych.
Zapoznanie studentów z elementarną terminologią używaną w terapii pedagogicznej. Wdrożenie studentów
do wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu trudności w uczeniu się i terapii pedagogicznej w celu
analizowania i interpretowania problemów ucznia. Wdrożenie studentów do oceny przydatności metod, narzędzi
i procedur wspomagających dziecko podczas terapii pedagogicznej.
Wykłady:
1. Pojęcie, cele i zasady terapii pedagogicznej
2. Etapy pracy terapeutycznej
3. Projektowanie wstępnego etapu terapii pedagogicznej
4. Projektowanie terapii właściwej
5. Doskonalenie umiejętności czytania i pisania
6. Formy ćwiczeń w czytaniu i pisaniu
7. Planowanie zajęć
Ćwiczenia:
1. Podstawowe pojęcia i wiadomości z zakresu pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
2. Problemy i trudności uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
3. Metody pracy z wybranymi grupami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
4. Planowanie i realizowanie terapii pedagogicznej
5. Studium przypadków wybranych uczniów
6. Wdrożenie do dostosowywania terapii pedagogicznej do potrzeb wybranych grup uczniów
8. Współpraca z rodzicami a powodzenie terapii pedagogicznej, w której uczestniczą ich dzieci
a)
Wykłady: liczba godzin 15h
b) Ćwiczenia: liczba godzin 15h
Wykład: wykład konwersatoryjny, dyskusja

Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Ćwiczenia: prezentacje multimedialne, dyskusja, studium przypadków, praca w grupach, rozwiązywanie problemów
Elementarna wiedza o edukacji, społeczeństwie i metodach kształcenia.
Ćwiczenia: wdrożenie do projektowania terapii pedagogicznej dostosowanej do potrzeb ucznia
Wiedza
Umiejętności
Kompetencje
Student zna i rozumie:
Student potrafi:
Student jest gotów:
01 - sytuację uczniów ze specjalnymi
03 - zdiagnozować potrzeby
04 - okazywania empatii uczniom
potrzebami edukacyjnymi: specjalne
edukacyjne ucznia
oraz zapewniania im wsparcia
potrzeby edukacyjne uczniów i ich
i zaprojektować dla niego
i pomocy (B.2.K1.)
uwarunkowania (zakres diagnozy
odpowiednie wsparcie (B.2.U6.)
funkcjonalnej, metody i narzędzia
stosowane w diagnozie), konieczność
dostosowywania procesu kształcenia
do specjalnych potrzeb edukacyjnych
uczniów (projektowanie wsparcia,
konstruowanie indywidualnych
programów) oraz tematykę oceny
skuteczności wsparcia uczniów ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi (B.2.W5.)
02 - zasady pracy z uczniem z trudnościami
w uczeniu się; przyczyny i przejawy
trudności w uczeniu się, zapobieganie
trudnościom w uczeniu się i ich
wczesne wykrywanie, specyficzne
trudności w uczeniu się - dysleksja,
dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia
oraz trudności w uczeniu się
wynikające z dysfunkcji sfery
percepcyjno-motorycznej oraz
zaburzeń rozwoju zdolności, w tym
językowych i arytmetycznych, i
sposoby ich przezwyciężania; zasady

dokonywania diagnozy nauczycielskiej
i techniki diagnostyczne w pedagogice
(B.2.W6.)
01, 02 – test pisemny z wiedzy przekazanej w ramach wykładów
Sposób weryfikacji efektów uczenia
03, 04, 05, 06 – w ramach ćwiczeń: w wersji papierowej (karty pracy, projekt planu prowadzenia terapii pedagogicznej
się:
przygotowany w oparciu o studium przypadku) i praca podczas zajęć (rozwiązywanie problemów)
Forma dokumentacji osiągniętych
Protokół egzaminacyjny; test papierowy
efektów uczenia się:
W ramach ćwiczeń: karty pracy, projekt planu prowadzenia terapii pedagogicznej
Elementy i wagi mające wpływ
Zgodnie z oceną punktową przedstawioną studentom
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
Sala dydaktyczna
Literatura podstawowa23):
Bogdanowicz M, Bućko A., Czabaj R., Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją, Gdynia 2008
Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, Warszawa 1989
Florkiewicz V. (red.), Terapia pedagogiczna – scenariusze zajęć, Łódź 2005
Gąsowska T., Pietrzak – Stępkowska Z., Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, Warszawa 1994
Gindrich P.A., Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych, Lublin 2004
Janowski A., Poznawanie uczniów, Warszawa 2002
Jastrząb J., Gry i zabawy w terapii pedagogicznej, Warszawa 2002
Jastrząb J., Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych, Warszawa 1990
Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 2001
Kowaluk M., Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się, Lublin 2018
Lewandowska-Kidoń T., Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Lublin 2016
Mickiewicz J., Dysleksja rozwojowa, Podstawy diagnozy i terapii, Toruń 2011
Pawluk-Skrzypek A., „Nauczyciel i rodzice wobec SPE – wspólnota potrzeb, wspólnota dążeń?” (w:) A. Minczanowska, A. Szafrańska-Gajdzica, M. J. Szymański
(red.) Szkoła. Wspólnota dążeń? Szkoła. Wspólnota dążeń?, Toruń 2016. s. 163-171, ISBN 978-83-8019-416-8, ss. 322
Pawluk-Skrzypek A., Witek A., Rola wsparcia rodzinnego i terapeutycznego w budowaniu szkolnej kariery ucznia – studium przypadku” (w:) Agnieszka PawlukSkrzypek, Monika Jurewicz (red.) Nauczyciel Uczeń Rodzic w teorii i praktyce edukacyjnej, Lublin 2016, s. 63-75
Pawluk-Skrzypek A., Jurewicz M., Dziecko przewlekle chore w systemie kształcenia i wychowania – percepcja studentów kierunku pedagogika,
Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, nr 12, Gdańsk 2013, s. 148 – 159
Pawluk-Skrzypek A., „Rodzicielskie komunikaty akceptacji w kontekście samooceny młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się” (w:) M.
Podkowińska (red.) Komunikacja w rodzinie, Warszawa 2016, s. 23-41, ISBN 978-83-7583-706-3, ss. 192, współautor Anna Witek
Pawluk-Skrzypek A., „Style wychowania w rodzinie a samoocena uczniów klas trzecich gimnazjum w kontekście ich specyficznych trudności w uczeniu się“ (w:)
Kubík F., Kutarňa J (red.), Rodina – výzva pre sociálnu politiku a pomáhajúce profesie, Bratislava, 2014, s. 73-80, ISBN 978-80-8132-107-8, ss. 298
Reid G., Dysleksja, Podręcznik Praktyka, Gdańsk 2018
Skałbania B., Lewandowska-Kidoń T., Terapia pedagogiczna. Teoria, praktyka, refleksje, Warszawa 2015
Turewicz W. (red.), Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w klasach I-III, Zielona Góra 2002
Literatura uzupełniająca:
Barańska M., Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjny, Gdańsk 2017
Bates J., Munda S., Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane, Warszawa 2005
Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno-motoryczna, teoria – diagnoza – terapia, Warszawa 2000
Cieszyńska J., Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji, Kraków 2001
Kulbacki L., Lekcja relaksacji, Wrocław 2002
Kutscher M. L., Dzieci z zaburzeniami łączonymi, Warszawa, 2005
Lewandowska-Kidoń T., Wosik-Kawala D., Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym, Kraków 2015
Maurer A. (red.), Programy kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, Kraków 1997
Pietrowska I., Analiza porównawcza praw uczniów i studentów z dysleksją w Polsce i Wielkiej Brytanii. W: R. Kordonski, O. Struk, D. Kamilewicz-Rucińska,
Ł. Muszyński, J. Ruciński, K. Sygidus (red.), Rozwój społeczności międzynarodowej: przeszłość oraz nowe wyzwania. Tom 3. (s. 356-365). Wydawnictwo
Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Lwów-Olsztyn 2016
Pietrowska I., Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Dyskalkulia - diagnoza, terapia i wsparcie edukacyjne. Gdańsk, 28-29 marca 2014. Szkoła Specjalna,
5, 375-378, Warszawa 2014
Pietrowska I., Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Dysleksja jako zaburzenie neurorozwojowe. Przyczyny - skutki - pomoc. Gdańsk, 18-19 września 2015.
Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 4, 180-184, Warszawa 2015
Rimm S., Bariery szkolnej kariery, Warszawa 1994
Rutkowska R.Z., Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, Gdańsk 2013
UWAGI
Student zaliczający przedmiot w minimalnym akceptowalnym stopniu (ocena 3) otrzymuje pełną liczbę punktów ECTS.
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się:
udział w zajęciach - 30h
przygotowanie do zajęć - 30h
przygotowanie do egzaminu - 15h
przygotowanie projektu - 10h
konsultacje - 5h
kwerenda biblioteczna - 10h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
udział w zajęciach - 30h
konsultacje - 5h

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

100 h – 4 ECTS

1.4 ECTS

kategoria efektu

Wiedza - 01

Wiedza - 02

Umiejętności - 03

Kompetencje - 04

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

Student zna i rozumie sytuację uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi: specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i ich
uwarunkowania (zakres diagnozy funkcjonalnej, metody i narzędzia
stosowane w diagnozie), konieczność dostosowywania procesu
kształcenia do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów
(projektowanie wsparcia, konstruowanie indywidualnych
programów) oraz tematykę oceny skuteczności wsparcia uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Student zna i rozumie zasady pracy z uczniem z trudnościami
w uczeniu się; przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się,
zapobieganie trudnościom w uczeniu się i ich wczesne wykrywanie,
specyficzne trudności w uczeniu się - dysleksja, dysgrafia,
dysortografia i dyskalkulia oraz trudności w uczeniu się wynikające
z dysfunkcji sfery percepcyjno-motorycznej oraz zaburzeń rozwoju
zdolności, w tym językowych i arytmetycznych, i sposoby ich
przezwyciężania; zasady dokonywania diagnozy nauczycielskiej
i techniki diagnostyczne w pedagogice.
Student potrafi zdiagnozować potrzeby edukacyjne ucznia
i zaprojektować dla niego odpowiednie wsparcie.

(B.2.W5.)

1

(B.2.W6.)

1

(B.2.U6.)

2

Student jest gotów okazywania empatii uczniom oraz zapewniania
im wsparcia i pomocy.

(B.2.K1.)

3

Nazwa zajęć:

Zarządzanie finansami i majątkiem szkoły

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Financial Management and School Property

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma x stacjonarne
studiów:  niestacjonarne

Status zajęć: X podstawowe
 kierunkowe

3

Poziom studiów: studia II stopnia
X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
x semestr letni

Numer semestru:2
2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-P-2S-02L-27_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wprowadzenie studentów w współczesne koncepcje zarządzania finansami i majątkiem szkoły. Powinni potrafić
przygotować; plan finansowy szkoły lub placówki oświatowej, zarządzać powierzonym majątkiem szkoły dokumentować
działalność finansową szkoły oraz możliwość pozyskiwania środków pozabudżetowych

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

1. Polityka rachunkowości w szkole – zakres i zasady tworzenia oraz obowiązki dyrektora. Podstawy prawne. Obowiązki
dyrektora szkoły. Ochrona danych. Aktualizacja zasad rachunkowości
2. Plan finansowy szkoły. Projekt planu finansowego. Rola dyrektora szkoły. Kontrola projektu planu finansowego.
Terminarz prac związany z przygotowaniem planu finansowego
3. Zarzadzanie majątkiem szkoły – remonty i inwestycje. Uwarunkowania prawne i bezpieczeństwo. Procedury
administracyjne
4. Zarządzanie majątkiem szkoły. Charakterystyka, cechy i rodzaje inwentaryzacji.
Majątek obcy w szkole – zasady użytkowania i dokumentowania

a)

wykłady-15h

Metody dydaktyczne:

Zajęcia warsztatowe, metoda projektu, prezentacje multimedialne,

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Znajomość problematyki organizacji i zarządzania oraz dynamiki grupowej
Wiedza:
01 Ma wiedzę o relacjach pomiędzy
lokalnym, krajowym, europejskim i
globalnym kontekstem procesów
edukacyjnych

Efekty uczenia się:
02 Zna i interpretuje przepisy,
rozporządzenia i inne akty prawne
regulujące funkcjonowanie placówek
edukacyjnych.

Umiejętności:
03 Interpretuje zjawiska społeczne
wokół szkoły i ich znaczenie dla
organizacji procesów uczenia się.
04 Buduje programy profilaktyczne
uwzgledniające potrzeby i
uwarunkowania społeczności
skupionej wokół instytucji edukacyjnej

Kompetencje:
05 Uczestniczy w inicjowaniu w
środowisku instytucji edukacyjnych
działań o charakterze społecznym i
przewiduje wielokierunkowe skutki
ich realizacji
06 Radzi sobie z oporem i
trudnościami w toku wprowadzania
zmian organizacyjnych.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Aktywny udział w trakcie wykładów; Aktywny udział w zajęciach warsztatowych; Przygotowanie tematycznej prezentacji i
scenariusza zajęć oraz ich przeprowadzenie w grupie szkoleniowej z wykorzystaniem metod dydaktycznych 01-06

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Elektroniczny zapis prezentacji scenariusza zajęć dla grupy z wykorzystaniem metod i zasad dydaktycznych

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Przygotowanie scenariusza zajęć dla grupy z wykorzystaniem metod i zasad dydaktycznych

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa):
1. D. Gnacik, Zarządzanie finansami placówki oświatowej. Przewodnik dla dyrektorów szkół, Wyd. PRESSCOM, Wrocław 2017.
2. M. Kaczurak-Koza, Rachunkowość jednostek oświatowych, Wyd. Wolters Kluwer business, Warszawa 2016.
3. A. Jeżowski, Finansowanie publiczne oświaty niepublicznej, Wyd. Wolters Kluwer business, Warszawa, Warszawa 2014
Literatura uzupełniająca23):

1.
2.

M. Handzlik, Finanse w oświacie, Wyd. Wolters Kluwer business, warszawa 2013.
M. Będzieszak, Ewaluacja w planowaniu wydatków oświatowych, Wyd. Difin, Warszawa 2011.

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
Udział w wykładach- 15h
Konsultacje -5h
Praca własna studenta – 55h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Udział w wykładach- 15h
Konsultacje -5h

75 h

0,8 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

Wiedza -01

Ma wiedzę o relacjach pomiędzy lokalnym, krajowym, europejskim
i globalnym kontekstem procesów edukacyjnych

W01

1

Wiedza - 02

Zna i interpretuje przepisy, rozporządzenia i inne akty prawne
regulujące funkcjonowanie placówek edukacyjnych.
Interpretuje zjawiska społeczne wokół szkoły i ich znaczenie dla
organizacji procesów uczenia się
Buduje programy profilaktyczne uwzgledniające potrzeby i
uwarunkowania społeczności skupionej wokół instytucji
edukacyjnej
Uczestniczy w inicjowaniu w środowisku instytucji edukacyjnych
działań o charakterze społecznym i przewiduje wielokierunkowe
skutki ich realizacji

WO1

1

U02

1

U09

1

K05

1

Radzi sobie z oporem i trudnościami w toku wprowadzania zmian
organizacyjnych.

K07

1

Umiejętności - 03
Umiejętności -04

Kompetencje - 05

Kompetencje - 06

Nazwa zajęć:

Praca zespołowa nauczycieli jako kierunek podnoszenia jakości procesu edukacyjnego

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Teachers' teamwork as a course for raising the quality of the educational process

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

Język wykładowy: język polski
Forma X stacjonarne
studiów: niestacjonarne

Status zajęć:  podstawowe
X kierunkowe

ECTS

4

Poziom studiów: studia II stopnia
X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
x semestr letni

Numer semestru: 2
2019/2020

Numer katalogowy:

WNH-P-2S-02L-28_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Zapoznanie studentów z koncepcją działań zespołowych nauczycieli w szkole, stanowiącą podstawę rozwoju i
funkcjonowania placówki oświatowej. Umożliwienie studentom doświadczenia pracy w zespole i jej ewaluacji.
Przedstawienie znaczenia współdziałania nauczycieli dla możliwości realizacji potrzeb, aspiracji i osiągania satysfakcji
zawodowej.

Założenia, cele i opis zajęć:

Konteksty znaczeniowe pojęć: zespół, praca zespołowa, proces edukacyjny, jakość.
Identyfikacja potencjału poszczególnych członków zespołu
Znaczenie indywidualnych preferencji członków zespołu dla realizacji zadań i współpracy w zespole
Misja, wizja, wartości jako podstawa funkcjonowania zespołu
Zasady współpracy w zespole
Klimat i role w zespole
Komunikacja jako narzędzie do osiągania celu zespołu
Konflikt – szansa czy zagrożenie dla zespołu
Zespołowe planowanie działania, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i doskonalenie metod i form
współpracy z uwzględnieniem monitoringu i ewaluacji
Zespoły uczące się, przedmiotowe, zadaniowe, samokształceniowe jako przykład doskonalenia współpracy nauczycieli.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Ćwiczenia: 15h
Wykłady: 15h

Metody dydaktyczne:

dyskusja, rozwiązywanie problemów, deliberacje, mapa mentalna, forma realizacji: praca indywidualna grupowa.

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Wiedza z pedagogiki ogólnej i pedeutologii

Efekty uczenia się:

Wiedza
Student zna i rozumie
01 – Student ma pogłębioną i
uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki
przedmiotowej i metodologicznej
pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje
badawcze, strategie i metody badań
stosowanych w naukach społecznych i
humanistycznych; zna mapę stanowisk i
podejść metodologicznych; rozumie
postulat wieloparadygmatyczności
prowadzenia badań w pedagogice)
02– Student ma uporządkowaną wiedzę na
temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów
edukacyjnych

Umiejętności:
Student potrafi
03 –wykorzystywać i integrować
wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią
dyscyplin w celu analizy złożonych
problemów edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych,
kulturalnych, pomocowych i
terapeutycznych, a także
diagnozowania i projektowania działań
praktycznych
04 – Studen tposiada pogłębione
umiejętności prezentowania własnych
pomysłów, wątpliwości i sugestii,
popierania ich rozbudowaną
argumentacją w kontekście wybranych
perspektyw teoretycznych, poglądów
różnych autorów, kierując się przy tym
zasadami etycznymi

Kompetencje:
Student jest gotowy do
05 –wyzwań zawodowych i
osobistych; wykazuje aktywność,
podejmuje trud i odznacza się
wytrwałością w podejmowaniu
indywidualnych i zespołowych
działań profesjonalnych w
zakresie pedagogiki; angażuje się
we współpracę
06– Student docenia znaczenie
nauk pedagogicznych dla rozwoju
jednostki i prawidłowych więzi
w środowiskach społecznych, ma
pozytywne nastawienie do
nabywania wiedzy z zakresu
studiowanej dyscypliny naukowej
i budowania warsztatu pracy
pedagoga

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

aktywność podczas ćwiczeń, prezentacja efektów pracy zespołowej, obserwacja, refleksja własna studentów

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Protokół z zaliczenia, praca zaliczeniowa, lista obecności.

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Frekwencja na zajęciach, ocena pracy zaliczeniowej, aktywność podczas ćwiczeń

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna.

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. Wlazło S., Działanie zespołowe nauczycieli i kształtowanie kompetencji uczniów w działaniu zespołowym, SEO.
2. Grzymkowska A., Coaching w pracy z zespołami nauczycielskim, ORE.
3. Elsner D. (red.) Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka, Warszawa, 2013
4. Kawula St., Człowiek w relacjach socjopedagogicznych, Toruń, 1999.
5. Lewowicki T., Problemy kształcenia i pracy nauczycieli, Warszawa – Radom, 2007.
6. Szempruch J., Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Kraków, 2013.
7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59).
Literatura uzupełniająca:
1. Elsner D. (red.), Jak planować rozwój placówki oświatowej? Chorzów, 2003.
2. Elsner D., Knafel K., Jak organizować wewnętrzne szkolenie nauczycieli? Chorzów, 2000.
3. Plewka Cz. (red.), Nauczyciele. Technologie kształcenia. Szczecin, 2009.
4. Siemieniecka D., Metoda projektów w budowie i realizacji systemu kształcenia studentów. Toruń, 2012.
5. Knowles M. S., Holton F., Swanson R. A. Edukacja dorosłych. Podręcznik akademicki, , PWN, Warszawa, 2009.
6. Dobrzyniak M.,Kultura organizacyjna placówki edukacyjnej – perspektywa ucznia i nauczyciela
w świetle badań własnych” [w:] Szkoła – Zawód – Praca nr 10/2015.
7. Dobrzyniak M., Coaching i mentoring jako formy wsparcia pracownika w środowisku pracy [w:] Szkoła – Zawód – Praca, nr 12/2016.
8. Dobrzyniak M. (red.), Wspólna sprawa, Konin, 2015.
9. Dobrzyniak M.,Moje miejsce, Konin, 2014.
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowasumarycznaliczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
Udział w ćwiczeniach -15h
Udział w wykładach – 15h
Konsultacje -5h
Praca własna studenta -65h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Udział w ćwiczeniach -15h
Udział w wykładach – 15h
Konsultacje -5h

100h -4ECTS

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia zefektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza - 01

Wiedza -02
Umiejętności - 03

Umiejętności - 04

Kompetencje - 05

Kompetencje - 06

Efekty uczenia się dla zajęć:

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat
specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne
szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań
stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę
stanowisk i podejść metodologicznych; rozumie postulat
wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice)
Student ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania,
uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych
Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z
zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy
złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a
także diagnozowania i projektowania działań praktycznych
Student posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych
pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną
argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych,
poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami
etycznymi
Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i
osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się
wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych
działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we
współpracę
Student docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju
jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma
pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu
studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy
pedagoga

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

K_W04

1

K_W12

1

K_U02

1

K_U05

1

K_K02

1

K_K03

1

Nazwa zajęć:

Organizowanie współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Organizing the school's cooperation with the local community
Pedagogika

ECTS

4

Język wykładowy: język polski
Poziom studiów: studia II stopnia
Forma x stacjonarne
Status zajęć:  podstawowe
x obowiązkowe
Numer semestru: 2
 semestr zimowy
studiów:  niestacjonarne
x kierunkowe
 do wyboru
x semestr letni
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy:
WNH-P-2S-02L-29_19
Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką współpracy środowiskowej szkoły, określenie jej funkcji i zadań oraz
sposobów postępowania, a także odbiorców podejmowanych działań. Określenie miejsca szkoły w zakresie procesów
edukacyjnych o charakterze lokalnym. Przybliżenie wiedzy na temat mikrostruktur społecznych, więzi społecznych i
instytucji działających w społecznościach lokalnych oraz ich wzajemnych relacji ze szczególnym uwzględnieniem roli szkoły.
Nabycie wiedzy teoretycznej i zapoznanie się z praktycznymi rozwiązaniami dotyczącymi idei edukacji środowiskowej,
zrozumienie wielowymiarowości „małych ojczyzn”.
Ćwiczenia:
1. Środowisko lokalne. Siły aktywizujące ludzi i miejsce.
2. Diagnozowanie potrzeb środowiska lokalnego.
3. Idea edukacji środowiskowej: funkcje, uwarunkowania i bariery.
4. Miejsce i promowanie szkoły w środowisku.
4. Poziomy, reguły i formy współpracy szkoły z instytucjami środowiskowymi.
6. Instytucje wsparcia społecznego.
5. Animacja w praktyce społeczno-edukacyjnej. Szkoła środowiskowa.
6. Metoda CAL jako laboratorium rozwoju społeczności lokalnych.
7. Edukacja wielokulturowa, edukacja globalna w szkole.
a) Ćwiczenia 15 h
Ćwiczenia z elementami konwersatorium, prezentacja multimedialna.
Pedagogika społeczna, wstęp do socjologii
Wiedza
Student zna i rozumie:

Wiedza
Student zna i rozumie:

Kompetencje
Student jest gotów:

01 – rodzaje więzi społecznych i rządzących
nimi prawidłowościach istotnych z
punktu widzenia procesów
edukacyjnych.
02 – rozwój człowieka w cyklu życia
zarówno w aspekcie społecznym jak i
psychologicznym na poziomie
pogłębionym.

03 - sprawnie posługiwać się
wybranymi ujęciami
teoretycznymi w celu
analizowania podejmowanych
działań praktycznych
(edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturowych,
pomocowych).
04 - obserwować, diagnozować,
racjonalnie oceniać złożone
sytuacje edukacyjne oraz
analizować motywy i wzory
ludzkich zachowań.

05 - do doceniania znaczenia nauk
pedagogicznych dla rozwoju
jednostki i prawidłowych więzi
w środowiskach społecznych,
pozytywnego nastawienia do
nabywania wiedzy z zakresu
studiowanej dyscypliny
naukowej i budowania
warsztatu pracy pedagoga.
06 - do odznaczania się
odpowiedzialnością za własne
przygotowanie do pracy,
podejmowane decyzje i
prowadzone działania oraz ich
skutki, bycia odpowiedzialnym
wobec ludzi, dla których dobra
stara się działać, wyrażania
takiej postawy w środowisku
specjalistów i pośrednio
modelowania takiego
podejścia wśród innych.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
efekt 01, 02, 03, 04 – egzamin
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
lista aktywności na ćwiczeniach, prace egzaminacyjne – archiwizacja własna
efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
egzamin, aktywność studenta na zajęciach
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
sala dydaktyczna
Literatura podstawowa:
1. Koc R., Promocja szkoły i jej współpraca ze środowiskiem lokalnym, [w:] Kowalik S. (red.) Psychologia ucznia i nauczyciela: podręcznik akademicki, PWN,
Warszawa 2011;
2. Mendel M. (red.), Animacja współpracy środowiskowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.
3. Mendel M., Pedagogika miejsca i animacja na miejsce wrażliwa, [w:] Mendel M. (red.), Pedagogika miejsca, Wydawnictwo Naukowe Wyższej dolnośląskiej
Szkoły Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 21-38.
4. Skrzypczak B. (red.), Organizowanie społeczności lokalnej. Analizy, konteksty, uwarunkowania, Warszawa 2011,
http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/464189844.pdf
5. Theiss W., Skrzypczak B., Edukacja i animacja w środowisku lokalnym, Stowarzyszenie CAL-Instytut Studiów Edukacyjno-Społecznych im. H. Radlińskiej,

6.
7.

Warszawa 2006.
Tołwińska-Królikowska E., Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym - nowe zadania szkoły? [w:] Mazurkiewicz G. (red.) Przywództwo i zmiana w
edukacji: ewaluacja jako mechanizm doskonalenia, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013;
Uryga D., Szkoła środowiskowa. Koncepcja pedagogiczna w objęciach praktyki, „Pedagogika Społeczna” nr4(58)2015, s. 33-53..

Literatura uzupełniająca:
1. Hensler P., Skrzypczak B. (red.), Kim jest animator społeczny, Warszawa 2006.
2. Lalak D., Pilch T., Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999.
3. Bańka A., Społeczna psychologia środowiskowa, Warszawa 2002, s. 116-145, 160-183.
Żebrowski. J [red] Animacja społeczno-wychowawcza i kulturalna w środowisku lokalnym, Gdańsk 2002.
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
15 h udział w ćwiczeniach – 0,6 ECTS
80 h przygotowanie do egzaminu – 3,2 ECTS
5 h konsultacje z prowadzącym – 0,2 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
15 h udział w ćwiczeniach – 0,6 ECTS
5 h konsultacje z prowadzącym – 0,2 ECTS
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu
Efekty uczenia się dla zajęć:

Wiedza - 01

Wiedza - 02

Umiejętności -03

Umiejętności - 04

Kompetencje -05

Kompetencje -06

01 Student zna i rozumie rodzaje więzi społecznych i rządzących
nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów
edukacyjnych
02 Student zna i rozumie rozwój człowieka w cyklu życia zarówno
w aspekcie społecznym jak i psychologicznym na poziomie
pogłębionym
03 Student potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami
teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań
praktycznych (edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych,
kulturowych, pomocowych).
04 Student potrafi obserwować, diagnozować, racjonalnie oceniać
złożone sytuacje edukacyjne oraz analizować motywy i wzory
ludzkich zachowań.
05 Student jest gotów do doceniania znaczenia nauk
pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w
środowiskach społecznych, pozytywnego nastawienia do
nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i
budowania warsztatu pracy pedagoga.
06 Student jest gotów do odznaczania się odpowiedzialnością za
własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i
prowadzone działania oraz ich skutki, bycia odpowiedzialnym
wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyrażania takiej
postawy w środowisku specjalistów i pośrednio modelowania
takiego podejścia wśród innych.

*)
3 – znaczący i szczegółowy
2 – częściowy
1 – podstawowy

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

100 h

0,8 ECTS

WO7

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)
3

W06

1

U08

2

UO7

2

K03

1

K06

3

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Nadzór pedagogiczny

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Pedagogical supervision

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: polski
Forma X stacjonarne
studiów: niestacjonarne

4

Poziom studiów: II

Status zajęć:  podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 2
2019/2020

Numer katalogowy:

semestr zimowy
xsemestr letni
WNH-P-2S-02L-30_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wprowadzenie studentów w problematykę nadzoru pedagogicznego oraz wykorzystania nadzoru pedagogicznego przy
projektowaniu planu i programu pracy placówki oświatowej, jak również przy podnoszeniu jakości pracy szkoły: podstawy
prawne, prowadzenie nadzoru pedagogicznego, prowadzenie dokumentacji z prowadzonego nadzoru. Funkcja, formy oraz
zakres nadzoru pedagogicznego, kompetencje organów prowadzących nadzór pedagogiczny, kompetencje dyrektora szkoły
oraz rady pedagogicznej.
Wyposażenie studentów w umiejętności prowadzenia nadzoru pedagogicznego, jego dokumentowania oraz wykorzystania
wyników nadzoru pedagogicznego do ewaluacji działań związanych pracą szkoły.
Zapoznanie studentów ze standardami kontroli zarządczej w panowaniu pracy szkoły (określenie, celów i zadań,
monitorowanie i ocena ich realizacji, bieżąca informacja, komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna).
Umiejętność konstruowania planu nadzoru pedagogicznego, narzędzi pomiarowych oraz sprawozdania dyrektora szkoły z
prowadzonego nadzoru pedagogicznego.
Obserwacja pracy nauczyciela. Rodzaje obserwacji. Cele obserwacji. Prowadzenie obserwacji. Tworzenie arkuszy
obserwacyjnych. Dokumentowanie przebiegu obserwacji lekcji. Rozmowa przedobaserwacyjna i poobserwacyjna z
nauczycielem.
Kształtowanie u studentów umiejętności diagnozowania potrzeb szkoły, planowania pracy szkoły, organizowania procesu
dydaktycznego i wychowawczego.

Założenia, cele i opis zajęć:

Wypracowanie umiejętności przekładania teoretycznych zasad na praktyczną działalność.
Uwrażliwienie studentów na samoobserwacje i krytyczną analizę swoich poczynań w pracy dyrektora szkoły.
Ćwiczenia:
1) Nadzór pedagogiczny: podstawy prawne oraz formy podejmowanych działań nadzoru pedagogicznego w
planowaniu pracy placówki oświatowej.
2) Formy i funkcja nadzoru pedagogicznego. Organy prowadzące nadzór pedagogiczny. Kompetencje.
3) Organizacja pracy szkoły – dokumentacja: sposób dokumentowania, prowadzenie dokumentacji.
4) Nadzór Pedagogiczny. Plan Nadzoru Pedagogicznego. Konstruowanie Planu Nadzoru Pedagogicznego.
5) Sprawozdawczość z prowadzonego nadzoru pedagogicznego.
6) Kontrola zarządcza w panowaniu pracy szkoły (określenie, celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji,
bieżąca informacja, komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna).
7) Ewaluacja pracy szkoły. Obszary ewaluacji. Konstruowanie narzędzi ewaluacyjnych.
8) Prowadzenie i dokumentowanie działań związanych z ewaluacją. Raport z prowadzonej ewaluacji. Wykorzystanie
wniosków z przeprowadzonej ewaluacji w szkole.
9) Awans zawodowy nauczycieli. Przepisy prawne. Przebieg i dokumentowanie awansu zawodowego.
10) Obserwacja pracy nauczyciela. Rodzaje obserwacji. Cele obserwacji. Prowadzenie obserwacji. Tworzenie arkuszy
obserwacyjnych. Dokumentowanie przebiegu obserwacji lekcji. Rozmowa przedobaserwacyjna i poobserwacyjna
z nauczycielem.
11) Konstruowanie narzędzi nadzoru pedagogicznego.
12) Prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem pedagogicznym.
13) Wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego planowaniu pracy szkoły.
14) Wykorzystanie wyników nadzoru pedagogicznego w planowaniu pracy placówki oświatowej oraz podnoszeniu
jakości pracy szkoły.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Ćwiczenia; liczba godzin 15
Wykład: liczba godzin 15

Metody dydaktyczne:

Wykład interaktywny z elementami dyskusji, interpretacja tekstów źródłowych, ćwiczenia praktyczne

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Wiedza z zakresu edukacji środowiskowej, znajomość podstawowych pojęć pedagogicznych
Wiedza
Student zna i rozumie
01 - ma wiedzę na temat specyfiki
procesów zarządzania w placówkach
edukacyjnych, potrafi wskazać problemy
związane z ich realizacją oraz
zaproponować rozwiązania
02 - zna i interpretuje przepisy,
rozporządzenia i inne akty prawne
regulujące funkcjonowanie placówek
edukacyjnych
04 - ma wiedzę o procesach ewaluacji
wewnętrznej i zewnętrznej, zna zasady
kierowania tymi procesami w instytucjach
edukacyjnych

Efekty uczenia się:

Umiejętności
Student potrafi:
05 - diagnozuje i rozwiązuje typowe
praktyczne problemy zarządzania
instytucją edukacyjną
06 - stosuje w praktyce zasady
przywództwa edukacyjnego –
inicjowania, planowania,
organizowania i realizacji procesów
uczenia się
07 - planuje i organizuje procesy
ewaluacji oraz posługuje się
różnorodnymi narzędziami w toku
ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej

Kompetencje:
Syudent jest gotów do:
08 – dostrzega znaczenie dobrego
zarządzania procesami
edukacyjnymi dla rozwoju ucznia
09 - zdobywać i doskonalić wiedzę
oraz umiejętności w zakresie
zarządzania procesami uczenia się

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Efekty: 01-09 – opracowanie materiałów w ramach pracy własne; ocena wystąpień w trakcie zajęć

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Protokół egzaminacyjny; opracowane materiały własne

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Ocena końcowa składa się z: 50% oceny z opracowanych materiałów własnych, 50% oceny aktywności studenta na
zajęciach

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna
23)

Literatura podstawowa :
1. Olejniczak T., Pielachowski J.: Nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad szkołami i placówkami oświatowymi. Poznań 2005.
2. Pielachowski J.: Organizacja, kierowanie i nadzór pedagogiczny w szkole. Poznań 2007.
3. Wlazło S.: Mierzenie jakości pracy szkoły. Wrocław 2001.
4. Mazurkiewicz G.: Jakość w edukacji: różne perspektywy. Kraków 2012.
Literatura uzupełniająca:
1. Stryjkowski W., Stryjkowska J., Pielachowski J.: Koncepcje nauczyciela szkoły współczesnej. Poznań 2007.
2. Brzywica A. L.: Być dyrektorem szkoły. Gdynia 2013.
3. Dzierzgowska I.: Dyrektor szkoły. Warszawa 2005.
13. Tołwińska-Królikowska E., Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym - nowe zadania szkoły? [w:] Mazurkiewicz G. (red.) Przywództwo i zmiana w edukacji:
ewaluacja jako mechanizm doskonalenia, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013;
14. Załuska M., J.(red) Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Katowice 1998;
15. Żebrowski. J [red] Animacja społeczno-wychowawcza i kulturalna w środowisku lokalnym, Gdańsk 2002.
UWAGI
Student zaliczający przedmiot w minimalnym akceptowalnym stopniu (ocena 3) otrzymuje pełną liczbę punktów ECTS.

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowasumarycznaliczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
Udział w wykładach i ćwiczeniach 30h
Konsultacje -5h
Praca własna – 65h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Udział w wykładach i ćwiczeniach 30h
Konsultacje -5h

100 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia zefektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza - 01

Wiedza - 02
Wiedza - 03

Efekty uczenia się dla zajęć:

ma wiedzę na temat specyfiki procesów zarządzania w placówkach
edukacyjnych, potrafi wskazać problemy związane z ich realizacją
oraz zaproponować rozwiązania
zna i interpretuje przepisy, rozporządzenia i inne akty prawne
regulujące funkcjonowanie placówek edukacyjnych
ma wiedzę o procesach ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, zna

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

W03

1

W08

1

W10

1

Umiejętności - 03
Umiejętnością - 04

Umiejętności - 05

Kompetencje - 01
Kompetencje - 02

zasady kierowania tymi procesami w instytucjach edukacyjnych
diagnozuje i rozwiązuje typowe praktyczne problemy zarządzania
instytucją edukacyjną
stosuje w praktyce zasady przywództwa edukacyjnego –
inicjowania, planowania, organizowania i realizacji procesów
uczenia się
planuje i organizuje procesy ewaluacji oraz posługuje się
różnorodnymi narzędziami w toku ewaluacji wewnętrznej i
zewnętrznej
rozumie znaczenie dobrego zarządzania procesami edukacyjnymi
dla rozwoju ucznia
potrafi samodzielnie, zespołowo oraz organizacyjnie zdobywać i
doskonalić wiedzę oraz umiejętności w zakresie zarządzania
procesami uczenia się

U03

1

U04

1

U06

1

K01

1

K02

1

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Filozoficzne aspekty metodyki kształcenia
Contemporary Philosophy and Ethics
Pedagogika

ECTS

2

Język wykładowy: język polski
Poziom studiów: studia II stopnia
Forma x stacjonarne
Status zajęć: x podstawowe
x obowiązkowe
Numer semestru: 3
 semestr zimowy
studiów:  niestacjonarne
 kierunkowe
 do wyboru
x semestr letni
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy:
WNH-P-2S-03Z-31-19
Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z nurtami i koncepcjami współczesnej filozofii i etyki. Zagadnienia filozoficzne
analizowane będą również z uwagi na kwestie dotyczące wychowania i kształcenia (procesów) rozumienia.
Omówione zostaną cztery zasadnicze koncepcje filozoficzne: pragmatyzm W. Jamesa i instrumentalizm J. Dewey’a,
strukturalizm z uwzględnieniem analiz strukturalistycznych (funkcjonalistycznych) W. Proppa, hermeneutyka H.-G.
Gadamera i P. Ricouer’a, wybrane koncepcje poststrukturalistyczne. W zakresie etyki omówione zostaną współczesne
koncepcje bioetyczne
a) Wykład 30 h
Dyskusja, projekty problemowe.
Kurs z filozofii
Wiedza
Student zna i rozumie:

Umiejętności
Student potrafi:

Kompetencje
Student jest gotów:

01 - filozoficzne podstawy kształcenia i
wychowania; istotę funkcjonalności i
dysfunkcjonalności, harmonii i
dysharmonii na poziomie pogłębionym
i rozszerzonym.
02 - zasady i normy etyczne oraz etykę
zawodową w sposób uporządkowany.

03 – w sposób klarowny, spójny i
precyzyjny wypowiadać się w
mowie i na piśmie, konstruować
rozbudowane ustne i pisemne
uzasadnienia na tematy dotyczące
różnych zagadnień
pedagogicznych z wykorzystaniem
różnych ujęć teoretycznych,
korzystając zarówno z dorobku
pedagogiki, jak i innych dyscyplin
naukowych
04 – w sposób pogłębiony
prezentować własne pomysły,
wątpliwości i sugestie, popierać je
rozbudowaną argumentacją w
kontekście wybranych perspektyw
teoretycznych, poglądów różnych
autorów, kierując się przy tym
zasadami etycznymi

05 - podejmowania wyzwań
zawodowych i osobistych;
wykazywania aktywności,
podejmowania trudu i
odznaczania się wytrwałością w
podejmowaniu indywidualnych
i zespołowych działań
profesjonalnych w zakresie
pedagogiki; angażowania się we
współpracę
06 - utożsamiania się z wartościami,
celami i zadaniami
realizowanymi w praktyce
pedagogicznej, odznaczania się
rozwagą, dojrzałością i
zaangażowaniem w
projektowaniu, planowaniu i
realizowaniu działań
pedagogicznych

Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów uczenia
Warunki zaliczenia: egzamin pisemny w formie w formie eseju na wybrany temat’
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
Praca pisemna wraz z oceną.
efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
Wykład jest realizowany w sali.
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. W. James, Pragmatyzm: nowa nazwa kilku starych stylów myślenia, Wydawnictwo Zielna Sowa, Kraków 2004.
2. J. Dewey, Moje pedagogiczne credo, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.
3. C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009.
4. H.-G. Gadamer, Język i rozumienie, w: Języki rozumienie Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2003
5. H.-G. Gadamer, Koło jako struktura rozumienia, w: Wokół rozumienia: studia i szkice z hermeneutyki, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 1993.
6. M. Foucault, Nadzorować i karać, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 1993.
7. A. J. Ayer, Filozofia X wieku, PWN, Warszawa 1997.
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
30 h udział w wykładach
5 h konsultacje z prowadzącym
5 h kwerenda biblioteczna
10 h przygotowanie do egzaminu
5 h przygotowanie do zajęć

55 h – 2 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
30 h udział w wykładach
5 h konsultacje z prowadzącym
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu
Efekty uczenia się dla zajęć:

Wiedza -01

Wiedza -02
Umiejętności -03

Umiejętności -04

Kompetencje -05

Kompetencje -06

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

01 - Student zna i rozumie filozoficzne podstawy kształcenia i
wychowania; istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii
i dysharmonii, normy i patologii na poziomie pogłębionym i
rozszerzonym
- Student zna i rozumie zasady i normy etyczne oraz etykę
zawodową w sposób uporządkowany
- Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w
mowie i na piśmie, konstruować rozbudowane ustne i pisemne
uzasadnienia na tematy dotyczące różnych zagadnień
pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych,
korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin
naukowych
- Potrafi w sposób pogłębiony prezentować własne pomysły,
wątpliwości i sugestie, popierać je rozbudowaną argumentacją w
kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów
różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi
- Jest gotów podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych;
wykazywania aktywności, podejmowania trudu i odznaczania się
wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych
działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażowania się
we współpracę

K_W11 ( 1.1.7), 1.1.12), B.1.W1, B.2.W6. ,
D.1/E.1.W10. , B.1.W2. , B.2.W5. ,
D.1/E.1.W9. )

2

K_W16 (1.1.11), B.1.W5. , B.2.W2. ,
D.1/E.1.W14. )
K_U04 ( 1.2.8), 1.2.15), 1.2.18), B.1.U3. )

3

K_U05 ( 1.2.15), 1.2.18), B.2.U5. ,
D.1/E.1.U10. )

1

K_K02 ( 1.3.6), 1.3.7), B.1.K2. , D.1/E.1.K2.
)

1

- Jest gotów utożsamiać się z wartościami, celami i zadaniami
realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznaczania się
rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu,
planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych.

K_K04 ( 1.3.1), B.2.K1. , D.1/E.1.K6. )

1

*)
3 – znaczący i szczegółowy
2 – częściowy
1 – podstawowy

3

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Andragogika
Andragogy
Pedagogika

Język wykładowy: język polski
Forma x stacjonarne
Status zajęć:  podstawowe
studiów:  niestacjonarne
x kierunkowe

ECTS

2

Poziom studiów: studia II stopnia
Numer semestru: 3
x semestr zimowy
 semestr letni
WNH-P-2S-03ZRok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy:
32_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

x obowiązkowe
 do wyboru

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Założenia i cele przedmiotu:
1. Zapoznanie studentów z rozszerzoną terminologią używaną w andragogice.
2. Wskazanie na miejsce i rolę andragogiki we współczesnym świecie oraz jej znaczenie i powiązanie z innymi
dyscyplinami naukowymi.
3. Nauka wykorzystywania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu andragogiki w rozwoju umiejętności
obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat swoistości procesu edukacji dorosłych. Studenci
podczas zajęć nabywają umiejętności badawcze, pozwalające na rozwiązywanie zadań i problemów oraz
rozwijanie umiejętności krytycznej analizy tekstów źródłowych z andragogiki.
4. Nauka zastosowania i oceny przydatności metod projektowania własnego i grupowego przebiegu procesu
kształcenia ustawicznego dorosłych, jak również formułowanie i wyrażanie własnych poglądów w kwestiach
teoretycznych oraz praktycznych w celu zastosowania wiedzy w praktyce pedagogicznej.
5. Wyrobienie przekonania o wadze permanentnego rozwoju osobistego i zawodowego w kontekście ciągłych zmian
cywilizacyjnych we współczesnym świecie.
6. Uświadomienie sobie poziomu wiedzy i umiejętności oraz gotowości do reedukacji dotychczasowych postaw w
realizacji wyzwań zawodowych i osobistych.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Miejsce andragogiki w systemie nauk o wychowaniu, paradygmaty teoretyczne w andragogice, problematyka
badawcza.
Szczegółowe pojęcia występujące w andragogice, różnice między pedagogiką a andragogiką.
Powiązania andragogiki z innymi dyscyplinami naukowymi jak: pedagogika społeczna, psychologia, filozofia, etyka,
pedagogika pracy.
Wiedza o wartościach jako podstawa badań empirycznych i teorii andragogicznych.
Metody badawcze, zadania andragogiki, funkcje andragogiki,
Tradycje i przemiany oświaty dorosłych w Polsce i na świecie
Poglądy (Platona, Komeńskiego, Grundtviga, Radlińskiej i innych) na wychowanie i samowychowanie dorosłych.
Andragogiczne poglądy wybranych współczesnych andragogów światowych (Knowles, Kargul, Poggeler).
Fazy rozwoju człowieka dorosłego. Pojęcie rozwoju, modele zmiany rozwojowej, fazy życia i zadania rozwojowe, kryzysy
i napięcia wczesnej, średniej i późnej dorosłości.
Dorosłość z punktu widzenia wieku chronologicznego, biologicznego, społecznego, psychologicznego.
Dorosłość jako stan społeczny, proces rozwoju psychicznego, proces
społeczno-kulturowy.
Dorosłość w społeczeństwach, tradycyjnych, otwartych i ponowoczesnych.
Swoistość człowieka dojrzałego Czym jest dojrzałość? Cechy rozwoju ku dojrzałości, „progi” i czynniki dojrzewania.
Dorosły jako uczeń. Charakterystyka ucznia dorosłego, zasady i metody kształcenia dorosłych, motywy kształcenia
dorosłych.
Modele pracy edukacyjnej z dorosłymi.
Model technologiczny, humanistyczny, refleksyjny.
Andragogiczny model kształcenia – w wspieraniu rozwoju kadr pracowniczych.
Planowanie własnej kariery zawodowej z wykorzystaniem – strategii SWOT, SMART.
Strategia Lizbońska, programy oświatowe, metody, formy pracy z uczniem dorosłym.
Swoistość nauczyciela dorosłych (cech nauczyciela dorosłych, swoistość pracy z uczniem dorosłym).
Kształcenie ustawiczne. Koncepcje edukacji ustawicznej wybranych autorów (Lengrad P. Suchodolski B.)
Analiza najważniejszych dokumentów dotyczących edukacji ustawicznej: Raport Faure a Biała Księga Komisji
Europejskiej, Niebieska Księga Unii Europejskiej.
Samowychowanie i samokształcenie człowieka dorosłego (definicje, dziedziny, formy, metody, warunki).
Podstawowe role społeczne dorosłych – jako problem andragogiczny.
Rola pracy w życiu człowieka - wymiary aktywności edukacyjnej pracujących, (kształcenie, dokształcanie, doskonalenie,
kształcenie ustawiczne).
Oświata dorosłych wobec zjawiska bezrobocia (sytuacja ekonomiczna, społeczna i i psychiczna bezrobotnego, sposoby
wspierania bezrobotnego w szukaniu pracy).
a) Wykład - 30 h
Wykład konwersatoryjny, dyskusja, studium przypadku, prezentacje multimedialne, analiza tekstów źródłowych
Historia wychowania, propedeutyka andragogiki, pedagogika społeczna.
Studenci uczestniczący w zajęciach znają i potrafią interpretować podstawowe metody, techniki i formy kształcenia
ludzi z rożnych środowisk i W rożnych kategoriach wiekowych, potrafią konstruować narzędzia służące pomiarowi
efektów kształcenia zwłaszcza ludzi dorosłych, posługiwać się poznanymi strategiami, metodami z uwzględnieniem
odmiennej organizacji realizowania procesu kształcenia i wychowania w instytucjach edukacji dorosłych oraz znają i
charakteryzują współczesne trendy rozwojowe oświaty dorosłych.
Wiedza
Umiejętności
Kompetencje
Student zna i rozumie:
Student potrafi:
Student jest gotów do:

01 – źródła i miejsce pedagogiki 03 – sprawnie posługiwać się wybranymi
w systemie nauk oraz o jej
ujęciami teoretycznymi w celu
przedmiotowe i
analizowania podejmowanych działań
metodologiczne powiązania
praktycznych.
z innymi dyscyplinami nauk
04 – twórczo animować prace nad
na poziomie rozszerzonym i
własnym rozwojem oraz rozwojem
pogłębionym.
uczestników procesów edukacyjno02 – teorię wychowania, uczenia
wychowawczych oraz wspierać ich
się i nauczania oraz innych
samodzielność w zdobywaniu wiedzy,
procesów edukacyjnych na
a także inspirować do działań na rzecz
poziomie uporządkowanym.
uczenia się przez całe życie.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

05 – pogłębiania świadomości poziomu
swojej wiedzy i umiejętności,
rozumienia potrzeby ciągłego
rozwoju osobistego i
zawodowego.
06 – podejmowania wyzwań
zawodowych i osobistych;
wykazywania aktywności,
podejmowania trudu i
odznaczania się wytrwałością w
podejmowaniu indywidualnych i
zespołowych działań
profesjonalnych w zakresie
pedagogiki; angażowania się we
współpracę.
1 Przygotowanie i prezentacja projektu edukacyjnego dotyczącego planowania własnego rozwoju – 03,04, 05, 06
2. Analiza praktycznego zastosowania wybranej subdyscypliny andragogicznej – 02, 03, 04
3. Zaliczenie – test sprawdzający wiedzę – 01, 02, 03
1. Projekt złożony w formie papierowej
2. Elektroniczny zapis prezentacji
3. Test papierowy – wykaz ocen w protokole
1. Przygotowanie i prezentacja projektu edukacyjnego dotyczącego planowania własnego rozwoju – 25%
2. Analiza praktycznego zastosowania wybranej subdyscypliny – 25%
3. Zaliczenie - 50%
Sala dydaktyczna

Miejsce realizacji zajęć:
Literatura podstawowa:
Błaszczak I. Rola e-learningu w kształceniu dorosłych. Polski Uniwersytet Ludowy, nr 1/92, Warszawa 2012, s. 22-28.
Błaszczak I. Idee i wartości PUL w recepcji Ignacego Solarza. (w:) Homo Viator w świecie spotkania kultur. (red.) K. Najder-Stefaniak, Warszawa 2012, s.162176.
Aleksander T. Andragogika, Ostrowiec Świętokrzyski 2002.
Delors J. Uczenie się – nasz ukryty skarb. Raport UNESCO – Edukacja w XXI. (w:) Kultura i Edukacja 1998 nr 2, s. 10-35.
Duccio D. Edukacja dorosłych. (w:) Pedagogika t. III, Śliwerski B. (red.) Gdańsk 2008, s. 113-243.
Knowles M. S. Edukacja dorosłych – Podręcznik akademicki. Warszawa 2009.
Pakuła M. Dudak A. Edukacja ustawiczna dorosłych w Europejskiej przestrzeni kształcenia z perspektywy polskich doświadczeń. Lublin 2009.
Przybylska E. (red.) Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje, Toruń 2001.
Półturzycki J. Andragogika jako dyscyplina akademicka. (w:) Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. Andragogika jako przedmiot akademicki, A. Fabiś
(red.) Mysłowice-Zakopane 2004, s. 17.
Lewowicki T. (red.) „Gorące” problemy edukacji w Polsce. Warszawa 2007.
Turos L. Andragogika ogólna. Warszawa 2009.
Turos L. Andragogika reedukacji. Warszawa 2008.
Wiatrowski Z. (red.) Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej. Włocławek 2006.
Literatura uzupełniająca:
Błaszczak I. Rola uniwersytetów ludowych w upowszechnianiu kultury chłopskiej poprzez turystykę. (w:) Wielokulturowość w turystyce, Puchnarewicz E. (red.)
Warszawa 2010, s. 105-117.
Błaszczak I Mądre wychowanie, czyli o roli miłości w szczęściu rodziny rozdział 8. (w:) Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie,
Bębas S. Jasiuk S. (red.) Radom 2011, s. 313-333.
Błaszczak I. Feliks Popławski wychowawca wielkiej miary. Ruch Pedagogiczny, Warszawa 2009, s. 95-103.
Saran J. (red.) Edukacja dorosłych. Teoria i praktyka w okresie przemian, Lublin 2000.
Delors J. Uczenie się – nasz ukryty skarb. Raport UNESCO – Edukacja w XXI. (w:) Kultura i Edukacja 1998 nr 2, s. 10-35.
Przybylska E. (red.) Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje, Toruń 2001.
Turos L. Andragogika autokreacji, Warszawa 2007.
Wybrane artykuły z czasopism - Edukacja ustawiczna dorosłych. Radom 2009-2013.
Rocznik Andragogiczny, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne. Warszawa 2009-2013.
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
30 h udział w wykładach
5 h konsultacje z prowadzącym
5 h kwerenda biblioteczna
10 h przygotowanie do egzaminu
5 h przygotowanie do zajęć
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
30 h udział w wykładach
5 h konsultacje z prowadzącym
T

55 h – 2 ECTS

abela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza -01

Wiedza - 02

Efekty uczenia się dla zajęć:

Student zna i rozumie źródła i miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz o jej
przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami nauk na
poziomie rozszerzonym i pogłębionym.
Student zna i rozumie teorię wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych
procesów edukacyjnych na poziomie uporządkowanym.

Umiejętności - 03

Student potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w
celu analizowania podejmowanych działań praktycznych.

Umiejętności - 04

Student potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem
uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych oraz wspierać ich
samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz
uczenia się przez całe życie.
Student jest gotów do pogłębiania świadomości poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, rozumienia potrzeby ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego.
Student jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych;
wykazywania aktywności, podejmowania trudu i odznaczania się wytrwałością w
podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie
pedagogiki; angażowania się we współpracę.

Kompetencje -05
Kompetencje -06

*)
3 – znaczący i szczegółowy
2 – częściowy
1 – podstawowy

Odniesienie do efektów dla
programu studiów dla
kierunku
K_W02 ( 1.1.1), 1.1.9),
C..W1. , D.1/E.1.W1. )

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)
2

K_W12 ( 1.1.4), B.1.W4. ,
D.1/E.1.W12. , D.1/E.1.W6. ,
B.2.W3. , C.W5. )
K_U08 ( 1.2.8), 1.2.11), C.U4.
, D.1/E.1.U2. )

2

K_U11 ( 1.2.3), 1.2.6), 1.2.7),
B.1.U6. , D.1/E.1.U5. ,
B.1.U8. , C.U5. , B.2.U2. ,
B.2.U7. )
K_K01 ( 1.3.6), B.1.K1. , C.K1.
, D.1/E.1.K9. )
K_K02 ( 1.3.6), 1.3.7), B.1.K2.
, D.1/E.1.K2. )

3

3

3
1

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Psychologia rozwoju dziecka
Psychology of child development
Pedagogika

ECTS

2

Język wykładowy: język polski
Poziom studiów: studia II stopnia
Forma x stacjonarne
Status zajęć: x podstawowe
x obowiązkowe
Numer semestru: 3
X semestr zimowy
studiów:  niestacjonarne
kierunkowe
 do wyboru
semestr letni
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: WNH-P-2S-03Z-33_19
Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą psychologii rozwoju dziecka. Istotne jest
zapoznanie studentów z charakterystyką dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym, szkolnym
oraz charakterystyką wieku dorastania. Umożliwi to wdrożenie studentów do zastosowania wiedzy z zakresu psychologii
rozwoju dziecka w praktyce.
- Przedstawienie teorii dotyczących rozwoju człowieka w cyklu życia
- Charakterystyka pojęć używanych w psychologii rozwoju dla scharakteryzowania procesu rozwoju na różnych etapach
życia człowieka
- Zaprezentowanie zmian w różnych sferach rozwoju psychicznego dziecka
- Przygotowanie do wskazywania źródła różnic w indywidualnym rozwoju dziecka
a) Wykład; liczba godzin: 15
b) Ćwiczenia; liczba godzin: 15
Wykład: wykład interaktywny, dyskusja

Metody dydaktyczne:
Ćwiczenia: prezentacje multimedialne, studium przypadków, praca w grupach, rozwiązywanie problemów
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Wiedza
Umiejętności
Kompetencje
Student zna i rozumie:
Student potrafi:
Student jest gotów do:
01 - rozwój człowieka w cyklu życia
03 - twórczo animować prace nad
04 - pogłębiania świadomości
zarówno w aspekcie biologicznym, jak
własnym rozwojem oraz
poziomu swojej wiedzy i
i psychologicznym oraz społecznym na
rozwojem uczestników procesów
umiejętności, rozumienia
poziomie pogłębionym.
edukacyjno-wychowawczych oraz
potrzeby ciągłego rozwoju
02 - biologiczne, psychologiczne, społeczne,
wspierać ich samodzielność w
osobistego i zawodowego.
filozoficzne podstawy kształcenia i
zdobywaniu wiedzy, a także
wychowania; istotę funkcjonalności i
inspirować do działań na rzecz
dysfunkcjonalności, harmonii i
uczenia się przez całe życie.
dysharmonii, normy i patologii na
poziomie pogłębionym i
rozszerzonym.
Efekty: 01, 02 - w ramach wykładu: test wiedzy
Efekty: 03, 04 - w ramach ćwiczeń: w wersji papierowej (karty pracy) i praca podczas zajęć (rozwiązywanie problemów)
W ramach wykładu: test papierowy

W ramach ćwiczeń: karty pracy, sporządzenie scenariusza
Elementy i wagi mające wpływ
Zgodnie z oceną punktową przedstawioną studentom
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
Sala dydaktyczna wyposażona w sprzęt multimedialny
Literatura:
Bee H. (2004), Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Sk-a.
Liberska H. (2011), Teorie rozwoju psychicznego [w:] J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka, 70–126. Warszawa: PWN.
Przetacznikowa M. (1978), Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży. Warszawa: WSiP.
Przetacznik-Gierowska M. (2000), Zasady i prawidłowości psychicznego rozwoju człowieka [w:] M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa
(red.), Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, 57–101. Warszawa: PWN.
Rembowski J. (1984), Psychologiczne problemy starzenia się człowieka. Warszawa–Poznań: PWN.
Tyszkowa M. (1996), Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej [w:] M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa (red.), Psychologia rozwoju
człowieka. Warszawa: PWN.
Tyszkowa M. (1988), Rozwój psychiczny jednostki jako proces strukturyzacji i restrukturyzacji doświadczenia [w:] M. Tyszkowa (red.),
Rozwój człowieka w ciągu życia. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, 44–79. Warszawa: PWN.
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
Ćwiczenia: 15h
Wykłady: 15h
Konsultacje: 2h
Kwerenda biblioteczna: 4h

55 h
2 ECTS

Opracowanie materiałów: 12h
Przygotowanie kart pracy: 7h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
udział w zajęciach - 30h
konsultacje - 2h

1.2 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza - 01

Wiedza - 02

Umiejętności - 03

Kompetencje – 04

Efekty uczenia się dla zajęć:

Student zna i rozumie rozwój człowieka w cyklu życia zarówno w
aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym na
poziomie pogłębionym.
Student zna i rozumie biologiczne, psychologiczne, społeczne,
filozoficzne podstawy kształcenia i wychowania; istotę
funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii,
normy i patologii na poziomie pogłębionym i rozszerzonym.
Student potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem
oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjnowychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu
wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez
całe życie.
Student jest gotów do pogłębiania świadomości poziomu swojej
wiedzy i umiejętności, rozumienia potrzeby ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego.

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

K_W06 ( 1.1.13), B.1.W2. , B.1.W5. )

2

K_W11( 1.1.7), 1.1.12), B.1.W1. , B.2.W6. ,
D.1/E.1.W10. , B.1.W2. , B.2.W5. ,
D.1/E.1.W9 )

1

K_U11 ( 1.2.3), 1.2.6), 1.2.7), B.1.U6. ,
D.1/E.1.U5. , B.1.U8. , C.U5. , B.2.U2. ,
B.2.U7. )

1

K_K01 ( 1.3.6), B.1.K1. , C.K1. , D.1/E.1.K9.

1

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Psychologia rodziny
Family psychology
Pedagogika

ECTS

2

Język wykładowy: język polski
Poziom studiów: studia II stopnia
Forma x stacjonarne
Status zajęć: x podstawowe
x obowiązkowe
Numer semestru: 3
X semestr zimowy
studiów:  niestacjonarne
 kierunkowe
 do wyboru
 semestr letni
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: WNH-P-2S-03Z-34-19
Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą psychologii rodziny. Równocześnie istotne jest
poznanie przez studentów psychologicznych aspekty funkcjonowania współczesnej rodziny. Zostanie przedstawiona
charakterystyka faz rozwoju rodziny. Umożliwi to wdrożenie studentów do zastosowania wiedzy z zakresu psychologii
rodziny w praktyce.
- Wprowadzenie do psychologii rodziny
- Biologiczne dylematy związane z wymaganiami rozwojowymi gatunku ludzkiego
- Rodzina grupowa (dawniej i współcześnie)
- Psychologiczne aspekty funkcjonowania rodziny współczesnej
- Charakterystyka raz rozwoju rodziny
- Kategorie opisu rodziny jako systemu
a) Wykład; liczba godzin: 15
b) Ćwiczenia; liczba godzin: 15
Wykład: wykład interaktywny, dyskusja

Metody dydaktyczne:
Ćwiczenia: prezentacje multimedialne, studium przypadków, praca w grupach, rozwiązywanie problemów
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Wiedza
Umiejętności
Kompetencje
Student zna i rozumie:
Student potrafi:
Student jest gotów:
01 - rozwój człowieka w cyklu życia
04 - twórczo animować prace nad
05 - pogłębiania świadomości
zarówno w aspekcie biologicznym, jak
własnym rozwojem oraz
poziomu swojej wiedzy i
i psychologicznym oraz społecznym na
rozwojem uczestników procesów
umiejętności, rozumienia
poziomie pogłębionym.
edukacyjno-wychowawczych oraz
potrzeby ciągłego rozwoju
02 - cele, organizację i funkcjonowanie
wspierać ich samodzielność w
osobistego i zawodowego.
instytucji edukacyjnych,
zdobywaniu wiedzy, a także
wychowawczych, opiekuńczych,
inspirować do działań na rzecz
kulturalnych, pomocowych i
uczenia się przez całe życie.
terapeutycznych na poziomie
uporządkowanym i pogłębionym w
wybranych zakresach.
03 - biologiczne, psychologiczne, społeczne,
filozoficzne podstawy kształcenia i
wychowania; istotę funkcjonalności i
dysfunkcjonalności, harmonii i
dysharmonii, normy i patologii na
poziomie pogłębionym i
rozszerzonym.
Efekty: 01, 02, 03 - w ramach wykładu: test wiedzy
Efekty: 04, 05 - w ramach ćwiczeń: w wersji papierowej (karty pracy) i praca podczas zajęć (rozwiązywanie problemów)
W ramach wykładu: test papierowy

W ramach ćwiczeń: karty pracy, sporządzenie scenariusza
Elementy i wagi mające wpływ
Zgodnie z oceną punktową przedstawioną studentom
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
Sala dydaktyczna wyposażona w sprzęt multimedialny
Literatura:
Adamski, F., Rodzina : wymiar społeczno-kulturowy / Franciszek Adamski. - Kraków : UJ, 2002
Badora, S., Rodzina i formy jej wspomagania / Sylwia Badora, Barbara Czeredrecka, Danuta Marzec. - Kraków : "Impuls" : ["Colonel"], 2001
Bakiera, L., Rodzina z perspektywy socjologicznej i psychologicznej : ciągłość i zmiana / Lucyna Bakiera. [w] : Obrazy życia rodzinnego z
perspektywy interdyscyplinarnej / red. nauk. Anna Michalska; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo
Naukowe UAM, 2006
Balcerzak-Paradowska, B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków : przemiany, zagrożenia, potrzeba działań / Bożena BalcerzakParadowska. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2004
Beisert, M., Rozwód : proces radzenia sobie z kryzysem / Maria Beisert. - Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 2000
Biała, J., Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie polskiej / Jolanta Biała. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej
im. Jana Kochanowskiego, 2006
Biedroń, M., Funkcja opiekuńcza rodziny wielkomiejskiej / Małgorzata Biedroń. - Kraków : "Impuls", 2006
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
Ćwiczenia: 15h
Wykłady: 15h
Konsultacje: 2h
Kwerenda biblioteczna: 4h
Opracowanie materiałów: 12h
Przygotowanie kart pracy: 7h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
udział w zajęciach - 30h
konsultacje - 2h

55 h /
2 ECTS

1.2 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza - 01

Wiedza - 02

Wiedza – 03

Umiejętności – 04

Kompetencje – 05

Efekty uczenia się dla zajęć:

Student zna i rozumie rozwój człowieka w cyklu życia zarówno w
aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym na
poziomie pogłębionym.
Student zna i rozumie cele, organizację i funkcjonowanie instytucji
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych,
pomocowych i terapeutycznych na poziomie uporządkowanym i
pogłębionym w wybranych zakresach.
Student zna i rozumie biologiczne, psychologiczne, społeczne,
filozoficzne podstawy kształcenia i wychowania; istotę
funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii,
normy i patologii na poziomie pogłębionym i rozszerzonym.
Student potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem
oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjnowychowawczych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu
wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez
całe życie.
Student jest gotów do pogłębiania świadomości poziomu swojej
wiedzy i umiejętności, rozumienia potrzeby ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego.

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

K_W06 ( 1.1.13), B.1.W2., B.1.W5. )

2

K_W10 ( 1.1.3), 1.1.6), B.2.W4.,
D.1/E.1.W7. )

3

K_W11 ( 1.1.7), 1.1.12), B.1.W1., B.2.W6.,
D.1/E.1.W10., B.1.W2., B.2.W5.,
D.1/E.1.W9. )

2

K_U11 ( 1.2.3), 1.2.6), 1.2.7), B.1.U6. ,
D.1/E.1.U5. , B.1.U8. , C.U5. , B.2.U2. ,
B.2.U7. )

1

K_K01 ( 1.3.6), B.1.K1. , C.K1. , D.1/E.1.K9.
)

1

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Forma
studiów:

Dydaktyka ogólna

ECTS

Pedagogika

Język wykładowy: język polski
x stacjonarne
Status zajęć:
niestacjonarne

 podstawowe
× kierunkowe

× obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):
Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

2

Poziom studiów: studia II stopnia
x semestr zimowy
semestr letni
Numer katalogowy: WNH-P-2S-03Z-35_19

Numer semestru:3
2019/2020

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesnymi problemami dydaktyki oraz nabycie przez studentów
umiejętności projektowania, realizacji oraz oceny procesu dydaktycznego. Wdrożenie studentów do prawidłowego
komponowania dziennego konspektu zajęć, samodzielne zaplanowanie pracy dydaktycznej w różnych placówkach.
Pogłębienie świadomości studentów w zakresie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego oraz rozwoju osobistego.
- Wprowadzenie do współczesnych problemów dydaktyki
- Wprowadzenie do planowania i organizacji procesu dydaktycznego
- Program nauczania - pojęcie, struktura szkolnego planu, etapy tworzenia, kluczowe elementy, kryteria przydatności
programu i jego ewaluacja
- Rodzaje programów dydaktyczno-wychowawczych w szkole
- Identyfikacja planu pracy nauczyciela
- Ćwiczenia praktyczne z zakresu pracy dydaktycznej
- Analiza i samodzielne przygotowanie codziennego scenariusza zajęć
a)
Wykłady: liczba godzin 15h
b) Ćwiczenia: liczba godzin 15h
Wykład: wykład interaktywny, dyskusja

Metody dydaktyczne:
Ćwiczenia: prezentacje multimedialne, studium przypadków, praca w grupach, rozwiązywanie problemów
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wiedza
Student zna i rozumie:
01 - terminologię używaną w pedagogice
oraz jej zastosowanie w dyscyplinach
pokrewnych na poziomie
rozszerzonym.
02 - specyfikę przedmiotową i
metodologiczną pedagogiki (główne
szkoły, orientacje badawcze, strategie
i metody badań stosowanych w
naukach społecznych i
humanistycznych; mapę stanowisk i
podejść metodologicznych; postulat
wieloparadygmatyczności
prowadzenia badań w pedagogice) na
poziomie pogłębionym i
uporządkowanym.
03 - teorię wychowania, uczenia się i
nauczania oraz innych procesów
edukacyjnych na poziomie
uporządkowanym.

Umiejętności
Student potrafi:
04 - rozróżnić orientacje w
metodologii badań
pedagogicznych, formułować
problemy badawcze, dobierać
adekwatne metody, techniki i
konstruować narzędzia badawcze;
opracowywać, prezentować i
interpretować wyniki badań,
wyciągać wnioski, wskazywać
kierunki dalszych badań, w
obrębie wybranej subdyscypliny
pedagogiki.
05- wybrać i zastosować właściwy dla
danej działalności pedagogicznej
sposób postępowania, dobierać
środki i metody pracy w celu
efektywnego wykonania
pojawiających się zadań
zawodowych.

Kompetencje
Student jest gotów do:
06- pogłębiania świadomości
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, rozumienia
potrzeby ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego.
07- podejmowania wyzwań
zawodowych i osobistych;
wykazywania aktywności,
podejmowania trudu i
odznaczania się wytrwałością w
podejmowaniu indywidualnych
i zespołowych działań
profesjonalnych w zakresie
pedagogiki; angażowania się
we współpracę.
08- bycia wrażliwym na problemy
edukacyjne, komunikowania się
i współpracy z otoczeniem, w
tym z osobami niebędącymi
specjalistami w danej
dziedzinie, oraz do aktywnego
uczestnictwa w grupach i
organizacjach realizujących
działania pedagogiczne.

Efekty: 01, 02, 03 - w ramach wykładu: test wiedzy
Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:
Efekty: 04, 05, 06, 07, 08 - w ramach ćwiczeń: w wersji papierowej (karty pracy) i praca podczas zajęć (rozwiązywanie
problemów)
W ramach wykładu: test papierowy
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:
W ramach ćwiczeń: karty pracy, sporządzenie scenariusza
Elementy i wagi mające wpływ
Zgodnie z oceną punktową przedstawioną studentom
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
Sala dydaktyczna
Literatura podstawowa23):
JUSZCZYK –RYGAŁŁO JOANNA : Dydaktyka ogólna : przewodnik dla studentów pedagogiki. Częstochowa : WSP, 1996
KUPISIEWICZ CZESŁAW : Dydaktyka ogólna. Warszawa : „Graf-Punkt”, 2000
PÓŁTURZYCKI JÓZEF : Dydaktyka dla nauczycieli. Toruń : Adam Marszałek, 2002

WINKLER MAUD, COMMICHAU ANKA : Sztuka prowadzenia wykładów i lekcji. Kraków : Wydaw. WAM, 2008
Literatura uzupełniająca:
ANDRUKOWICZ WIESŁAW : Dydaktyka komplementarna. Warszawa WSP TWP, 2004
BEREŹNICKI FRANCISZEK : Dydaktyka kształcenia ogólnego / rozd. II i III oprac. Janina Świrko-Pilipczuk. Kraków : „Impuls”, 2001
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej.
UWAGI
Student zaliczający przedmiot w minimalnym akceptowalnym stopniu (ocena 3) otrzymuje pełną liczbę punktów ECTS.
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się:
Wykłady – 15 h
Ćwiczenia – 15h
Przygotowania do ćwiczeń – 15h
Konsultacja – 15 h
Przygotowanie scenariusza – 15h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Wykłady – 15 h
Ćwiczenia – 15h
Konsultacja – 15 h

75 h / 3 ECTS

1.8 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza - 01

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

Student zna i rozumie terminologię używaną w pedagogice oraz jej
zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie
rozszerzonym.
Student zna i rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną
pedagogiki (główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody
badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych;
mapę stanowisk i podejść metodologicznych; postulat
wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice) na
poziomie pogłębionym i uporządkowanym.

K_W01 ( B.2.W1. )

2

K_W04 ( 1.1.8), C.W3., C.W4., D.1/E.1.W2.,
D.1/E.1.W11. )

1

Wiedza - 03

Student zna i rozumie teorię wychowania, uczenia się i nauczania
oraz innych procesów edukacyjnych na poziomie
uporządkowanym.

K_W12 ( 1.1.4), B.1.W4., D.1/E.1.W12.,
D.1/E.1.W6., B.2.W3., C.W5. )

3

Umiejętności - 04

Student potrafi rozróżnić orientacje w metodologii badań
pedagogicznych, formułować problemy badawcze, dobierać
adekwatne metody, techniki i konstruować narzędzia badawcze;
opracowywać, prezentować i interpretować wyniki badań,
wyciągać wnioski, wskazywać kierunki dalszych badań, w obrębie
wybranej subdyscypliny pedagogiki.
Student potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności
pedagogicznej sposób postępowania, dobierać środki i metody
pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań
zawodowych.
Student jest gotów do pogłębiania świadomości poziomu swojej
wiedzy i umiejętności, rozumienia potrzeby ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego.

K_U06 ( D.1/E.1.U8., D.1/E.1.U9. )

1

K_U10 ( 1.2.2), 1.2.10), 1.2.14), B.1.U6. ,
D.1/E.1.U3. , D.1/E.1.U7. , D.1/E.1.U11. )

2

K_K01 ( 1.3.6), B.1.K1. , C.K1. , D.1/E.1.K9. )

1

Student jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i
osobistych; wykazywania aktywności, podejmowania trudu i
odznaczania się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i
zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki;
angażowania się we współpracę.

K_K02 ( 1.3.6), 1.3.7), B.1.K2. , D.1/E.1.K2. )

2

Wiedza - 02

Umiejętności - 05

Kompetencje - 06

Kompetencje - 07

Kompetencje - 08

Student jest gotów do bycia wrażliwym na problemy edukacyjne,
komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami
niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego
uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania
pedagogiczne.

K_K07 ( 1.3.3), 1.3.5), B.2.K4. , D.1/E.1.K6. ,
D.1/E.1.K7. )

3

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Edukacja globalna

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Global Education

Zajęcia dla kierunku studiów:

pedagogika

ECTS

Język wykładowy:
Forma x stacjonarne
studiów: niestacjonarne

3

Poziom studiów: II
Status zajęć:  podstawowe
X kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 3
2019/2020

x semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-P-2S-03Z-38_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wprowadzenie studentów w problematykę edukacji globalnej: jej specyfikę, podstawowe pojęcia i teorie, usytuowanie
wśród innych dyscyplin, cele i zadania, formy i adresatów podejmowanych działań.

Założenia, cele i opis zajęć:

Procesy globalizacji – pojęcie i wymiary
Podstawowe dokumenty programowe
Edukacja globalna w nowej podstawie programowej
Procesy globalizacji ekonomicznej i ich konsekwencje
Procesy globalizacji kulturowej i ich konsekwencje
Procesy glokalizacji
Rozwój zrównoważony jako wyzwanie edukacyjne
Migracje międzykulturowe i społeczeństwo wielokulturowe jako wyzwanie edukacyjne
Kwestie nierówności i sprawiedliwości społecznej w skali globalnej
Globalny kontekst Praw Człowieka
Rekomendacje z Toledo w sprawie nauczania o różnorodności religii i systemów wierzeń
Edukacja międzykulturowa i jej rola w kształtowaniu kompetencji wymaganych w świecie globalnym
Wychowanie dla Pokoju – idea, uwarunkowania i współczesne zagrożenia

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Wykłady ; liczba godzin 15
ćwiczenia ; liczba godzin 15

Metody dydaktyczne:

Wykład interaktywny, dyskusja,.

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Brak
Wiedza
Student zna i rozumie
01 – terminologię używaną w pedagogice
oraz jej zastosowanie w dyscyplinach
pokrewnych na poziomie rozszerzonym.
02 - uporządkowaną wiedzę o celach,
organizacji i funkcjonowaniu instytucji
edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i
terapeutycznych, pogłębioną w wybranych
zakresach.
03 - uporządkowaną wiedzę o uczestnikach
działalności edukacyjnej, wychowawczej,
opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i
terapeutycznej, pogłębioną w wybranych
zakresach.

Umiejętności
Student potrafi
04- dogłębnie obserwować,
wyszukiwać i przetwarzać informacji
na temat zjawisk społecznych
rozmaitej natury, przy użyciu różnych
źródeł oraz interpretowania ich z
punktu widzenia problemów
edukacyjnych.
05 - dogłębnie obserwować,
diagnozować, racjonalnie oceniania
złożone sytuacje edukacyjne oraz
analizuje motywy i wzory ludzkich
zachowań.
06 - sprawnie posługiwać się
wybranymi ujęciami teoretycznymi w
celu analizowania podejmowanych
działań praktycznych.

Kompetencje
Student jest gotów do:
07 – pogłębiania świadomości
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, rozumie potrzebę
ciągłego rozwoju osobistego i
zawodowego.
08 - odznaczania się
odpowiedzialnością za własne
przygotowanie do pracy,
podejmowane decyzje i prowadzone
działania oraz ich skutki, czuje się
odpowiedzialny wobec ludzi, dla
których dobra stara się działać,
wyraża taką postawę w środowisku
specjalistów i pośrednio modeluje
to podejście wśród innych.
09 - bycia wrażliwym na problemy
edukacyjne, gotowy do
komunikowania się i współpracy z
otoczeniem, w tym z osobami
niebędącymi specjalistami w danej
dziedzinie, oraz do aktywnego
uczestnictwa w grupach i
organizacjach realizujących działania
pedagogiczne.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Efekty 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 – indywidualne opracowanie projektu edukacyjnego lub recenzji tekstu naukowego

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Zaliczenie, praca pisemna.

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Ocena końcowa składa się w z oceny pracy.

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
Barber, B. (2000): Dżihad contra McŚwiat; Warszawa: SPECTRUM;
Beck, U. (2002): Społeczeństwo ryzyka; Warszawa: W. Scholar;
Berdo, J. (2006): Zrównoważony rozwój; Sopot: Earth Conservation;
Błeszyńska, K. (2011): Teoretyczny status edukacji międzykulturowej; w: J. Nikitorowicz, A. Sadowski, D. Misiejuk (red.): Edukacja międzykulturowa. Pogranicze.
Studia społeczne, t. XVII, cz. 1; Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, . 39 - 54.
Błeszyńska, K. (2009): Prawa człowieka – wyzwania doby globalnej; w: L. Koba, W. Wacławczyk (red.): Prawa człowieka, Warszawa: Wolters Kluwer;
Błeszyńska, K. (2009): Uwarunkowania społecznej integracji uchodźców i imigrantów; w: E. Wrońska (red.): Księga ubogich; Warszawa: Biuro Rzecznika Praw
Obywatelskich; http://www.przeciw-ubostwu.rpo.gov.pl/
Błeszyńska, K., Rodziewicz, A. (2012): Problematyka religii i systemów wierzeń w edukacji międzykulturowej; w: T.
Lewowicki, A. Różańska, U. KlajmonLech (red.): Religia i edukacja międzykulturowa; Toruń: Wyd. Adam Marszałek; 15-37;
Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i podstawowych wolności; (1950): Rzym: UE
Hofstede, G. (2000): Kultury i organizacje. Warszawa: PWE;
Huntington, S. (2000): Zderzenie cywilizacji; Warszawa: SPECTRUM;
Karp, J. (2004): Sprawiedliwość społeczna; Kraków: Księgarnia Akademicka;
Karpińska, A, red. (2003): Edukacyjne problemy doby globalizacji; Białystok: TransHumana;
kempy, M, Woroniecka, G, red. (1999): Religia i kultura w globalizującym się świecie; Kraków: NOMOS;
King, A; Schneider, B. (1992): Pierwsza rewolucja globalna; Warszawa: PTWzKR;
Konwencja o Dostępie do Informacji, Udziale Społeczeństwa w Podejmowaniu Decyzji oraz Dostępie do Sprawiedliwości w Sprawach Dotyczących Środowiska
(1998), Bruksela: UE.
Mathews, G. (2005): Supermarket kultury; Warszawa: PWN;
Misiejuk D. (red.):Kultury tradycyjne a kultura globalna; Białystok, Trans Humana
Lewowicki, T. (2000): Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowice: WUŚl;
Luttwak, E. (2000): Turbkapitalizm; Wrocław: Wyd. Dolnośląskie;
Nikitorowicz, J. (2009). Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne;
Orłowski, W. (2011); Świat do przeróbki;Warszawa: Agora;
Peace Education (2012): UNESCO; http://www.un.org/cyberschoolbus/peace/frame2.htm
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948): ONZ: Paryż;
Rifkin, J. (2003): Koniec pracy; Wrocław: Wyd. Dolnośląskie;
Sandel, M. (2013): Sprawiedliwość; Warszawa: Kurhaus;
Scholte, J. A. (2006): Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie. Sosnowiec: HUMANITAS;
Schneider, B. (1989): Rewolucja bosych; Warszawa: PWE;
Standing, G. (2014): Prekaria. Nowa, niebezpieczna klasa; Warszawa: PWN;
Wojnar, I. (2000): Edukacyjna kultura przyszłości; Warszawa: Komitet Prognoz Polska 200+;
UWAGI
Student zaliczający przedmiot w minimalnym akceptowalnym stopniu (ocena 3) otrzymuje pełną liczbę punktów ECTS.

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
udział w wykładach i ćwiczeniach – 30h
konsultacje – 5h
praca własna studenta – 40h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
udział w wykładach i ćwiczeniach – 30h
konsultacje – 5h

75 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia zefektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza - 01

Efekty uczenia się dla zajęć:

Student zna i rozumie terminologię używaną w pedagogice oraz jej
zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie
rozszerzonym.

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku
K_W01 ( D.1/E.1.W1. )

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)
3

Wiedza -02

Wiedza -03

Umiejętności - 04

Umiejętności - 05

Umiejętności - 06

Kompetencje -07

Kompetencje -08

Kompetencje -09

Student zna i rozumie uporządkowaną wiedzę o celach, organizacji
i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych,
pogłębioną w wybranych zakresach.
Student zna i rozumie uporządkowaną wiedzę o uczestnikach
działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej,
pomocowej i terapeutycznej, pogłębioną w wybranych zakresach.
Student potrafi dogłębnie obserwować, wyszukiwać i przetwarzać
informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy
użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia
problemów edukacyjnych.
Student potrafi dogłębnie obserwować, diagnozować, racjonalnie
oceniania złożone sytuacje edukacyjne oraz analizuje motywy i
wzory ludzkich zachowań.
Student potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami
teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań
praktycznych.
Student jest gotów do pogłębiania świadomości poziomu swojej
wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego.
Student jest gotów do odznaczania się odpowiedzialnością za
własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i
prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny
wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką
postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to
podejście wśród innych.
Student jest gotów do bycia wrażliwym na problemy edukacyjne,
gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z
osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do
aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących
działania pedagogiczne.

K_W10 ( D.1/E.1.W5., D.1/E.1.W11. )

2

K_W15 (D.1/E.1.W8. )

1

K_U01 ( D.1/E.1.U2.. )

1

K_U07 ( D.1/E.1.U8. )

3

K_U08 ( D.1/E.1.U3. )

2

K_K01 ( D.1/E.1.K1. )

3

K_K06 ( D.1/E.1.K5. )

2

K_K07 ( D.1/E.1.K7. )

1

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Terapia dziecka z trudnościami w uczeniu się
Therapy of children with learning disabilities
Pedagogika

Język wykładowy: język polski
Forma x stacjonarne
Status zajęć:  podstawowe
studiów:  niestacjonarne
x kierunkowe

ECTS

3

Poziom studiów: studia II stopnia
Numer semestru: 3
x semestr zimowy
 semestr letni
Numer
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020
WNH-P-2S-03Z-39_19
katalogowy:

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:

x obowiązkowe
 do wyboru

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Zapoznanie studentów z definicją zwykłych, specyficznych i niespecyficznych trudności w uczeniu się.
Przedstawienie kategorii zaburzeń i sytuacji będących przyczynami trudności w uczeniu się.
Opisanie etapów i sposobów postępowania diagnostyczno – rozpoznawczego trudności w uczeniu się.
Wdrożenie do projektowania działań terapeutycznych i adekwatnego doboru metod postępowania terapeutycznego do
zdiagnozowanej kategorii zaburzeń będących przyczyną trudności w uczeniu się.
Kształtowanie twórczych postaw studentów w zakresie poszukiwania nowych form ćwiczeń, które można wykorzystać
w pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się. Uwrażliwianie studentów na problemy edukacyjne.
Wykłady
1. Pojęcie trudności w uczeniu się i ich rodzaje
2. Koncepcje wyjaśniające genezę trudności w uczeniu się
3. Diagnoza trudności w uczeniu się
4. Pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się w świetle przepisów prawa
5. Syndrom nieadekwatnych osiągnięć
6. Trudności w uczeniu się a funkcjonowanie psychospołeczne uczniów
7. Czynniki warunkujące sukces w nauce
Ćwiczenia – Pomoc terapeutyczna uczniom z trudnościami w uczeniu się
1. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia
2. AD/HD
2. Choroba przewlekła
3. Zespół Aspergera
4. Motywowanie „trudnych” uczniów
5. Wspomaganie uwagi i koncentracji
6. Współpraca z rodzicami „trudnych” uczniów
a) Wykład 15 h
b)
Ćwiczenia 15 h
Prezentacje, dyskusja, studia przypadków

Wymagania formalne
i założenia wstępne:
Wiedza
Student zna i rozumie:

Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:
Forma dokumentacji osiągniętych

Umiejętności
Student potrafi:

01 - terminologię używaną w pedagogice
03 - wybrać i zastosować właściwy dla
oraz jej zastosowanie w dyscyplinach
danej działalności pedagogicznej
pokrewnych na poziomie
sposób postępowania, potrafi
rozszerzonym. przyczynami trudności
dobierać środki i metody pracy w
w uczeniu się.
celu efektywnego wykonania
02 - pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na
pojawiających się zadań
temat biologicznych, psychologicznych,
zawodowych.
społecznych podstaw kształcenia i
wychowania; rozumie istotę
funkcjonalności i dysfunkcjonalności,
harmonii i dysharmonii, normy i
patologii.

Kompetencje
Student jest gotów:
04 - odpowiedzialności za
własne przygotowanie do
pracy, podejmowane
decyzje i prowadzone
działania oraz ich skutki,
czuje się odpowiedzialny
wobec ludzi, dla których
dobra stara się działać,
wyraża taką postawę w
środowisku specjalistów i
pośrednio modeluje to
podejście wśród innych.
05 – bycia wrażliwym na
problemy edukacyjne,
komunikowania się i
współpracy z otoczeniem, w
tym z osobami niebędącymi
specjalistami w danej
dziedzinie, oraz do
aktywnego uczestnictwa w
grupach i organizacjach
realizujących działania
pedagogiczne.

Zaliczenie na ocenę. Test pisemny - 01, 02, 03
Przygotowanie opisu indywidualnego przypadku ucznia z trudnościami w uczeniu się oraz propozycji ćwiczeń/zadań dla
wybranych przyczyn powodujących trudności w uczeniu się - 04, 05
Test papierowy

efektów uczenia się:
Prezentacja oraz materiały wykorzystywane podczas zajęć
Elementy i wagi mające wpływ
Zgodnie z oceną punktową przedstawioną studentom
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
Sala dydaktyczna, platforma e-learning
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Bogdanowicz M, Bućko A., Czabaj R., Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją, Gdynia 2008
Bogdanowicz M., Adryjanek A., Uczeń z dysleksją w szkole, Gdynia 2005
Bogdanowicz M., O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu: odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli, Lublin 1994
Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, Warszawa 1989
Dykcik W., Formy postępowania terapeutyczno-wychowawczego (w:) Dykcik w. (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 2001
Gindrich P. A., Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych, Lublin 2002
Grabałowska J., Jastrząb J., Mickiewicz M., Wojak M., Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych, Toruń 1996
Jastrząb J., Gry i zabawy w terapii pedagogicznej, Warszawa 2002
Kaja B., Diagnoza dysleksji, Bydgoszcz 2003
Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 2001
Kowaluk M., Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się, Lublin 2009
Krasowicz - Kupis G., Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2006
Mielcarek D., Mini- max o dysleksji, czyli minimum tego, co na ten temat powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele ucznia dyslektycznego by maksymalnie mu
pomóc, Warszawa 2006
Mihilewicz S. (red.), Dziecko z trudnościami w rozwoju, Kraków 2001
Oszwa U., Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Vademecum dla nauczycieli i rodziców, Warszawa 2007
Pawluk-Skrzypek A., “Selected elements of family life arrangements vs. school performance of students attending schools in rural settings” (w:) M. Hardy, J.
Brissakova, A. Matel (red.) Rodinná politika na slovensku a v európskej únii, Bratislava 2013, s. 242-257, ISBN 978-80-8132-084-2, ss. 333
Pawluk-Skrzypek A., „A special student - special educational needs? Granting psychological and educational aid as perceived by teachers”, (w:) Oresta
Karpenko, Teresa Parczewska (red.) Around the care and upbringing of pedagogical reflection: scientific symposium, Drohobych 2015, Ivan Franko State
Pedagogical University, s. 213-220, ISBN 978-966-384-340-7, ss. 254
Pawluk-Skrzypek A., „Dysleksja rozwojowa a kompetencje społeczne uczniów klas trzecich gimnazjum”, (w:) Janina Uszyńska-Jarmoc, Małgorzata Bilewicz
(red.) Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży: teoria i badania, Warszawa 2015, Wydawnictwo Akademickie Żak, s. 162-171, ISBN 978-83-62015-92-4, ss.
324
Pawluk-Skrzypek A., „Dziecko przewlekle chore w systemie kształcenia i wychowania – percepcja studentów kierunku pedagogika, Niepełnosprawność.
Dyskursy pedagogiki specjalnej, nr 12, Gdańsk 2013, s. 148 – 159, ISSN 2080-9476, współautor Monika Jurewicz
Pawluk-Skrzypek A., „Inclusive education as a chance for diminishing of social distance of learners with special educational needs” (w:) M. Parchomiuk, B.
Szabała (red.), Social distance towards individuals with disability as a problem in special pedagogy, Lublin 2012, s. 117-132, ISBN 978-83-7784-251-5, ss. 151
Pawluk-Skrzypek A., „Nauczyciel i rodzice wobec SPE – wspólnota potrzeb, wspólnota dążeń?” (w:) A. Minczanowska, A. Szafrańska-Gajdzica, M. J. Szymański
(red.) Szkoła. Wspólnota dążeń?, Toruń 2016. s. 163-171, ISBN 978-83-8019-416-8, ss. 322
Pawluk-Skrzypek A., „Percepcja otyłego rówieśnika a przekonania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej”, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu; 2012; 18(4), s.
276 - 280, ISSN 2083-4543, współautorzy Anna Witek, Teresa Lewandowska-Kidoń
Pawluk-Skrzypek A., „Rodzicielskie komunikaty akceptacji w kontekście samooceny młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się” (w:) M.
Podkowińska (red.) Komunikacja w rodzinie, Warszawa 2016, s. 23-41, ISBN 978-83-7583-706-3, ss. 192, współautor Anna Witek
Pawluk-Skrzypek A., „Rodzicielstwo w cieniu autyzmu”, Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 2015, nr 18, s. 148-162, ISSN 2080-9476,
współautor Ewelina Olszewska
Pawluk-Skrzypek A., „Rola wsparcia rodzinnego i terapeutycznego w budowaniu szkolnej kariery ucznia – studium przypadku” (w:) Agnieszka PawlukSkrzypek, Monika Jurewicz (red.) Nauczyciel Uczeń Rodzic w teorii i praktyce edukacyjnej, Lublin 2016, s. 63-75, ISBN 978-83-7847-370-1, ss. 118, współautor
Anna Witek
Pawluk-Skrzypek A., „Style wychowania w rodzinie a samoocena uczniów klas trzecich gimnazjum w kontekście ich specyficznych trudności w uczeniu się“ (w:)
Kubík F., Kutarňa J (red.), Rodina – výzva pre sociálnu politiku a pomáhajúce profesie, Bratislava, 2014, s. 73-80, ISBN 978-80-8132-107-8, ss. 298
Pawluk-Skrzypek A., „The level of social competence of students with dyslexia in the context of self-esteem” (w:) Людинознавчі студії, Збірник наукових
праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Серія «Педагогіка», Випуск 3/35 (2016), s. 182-189, ISSN 2313-2094,
współautor Anna Witek
Pawluk-Skrzypek A., „Zastosowanie psychologii poznawczej w terapii pedagogicznej”, (w:) Naukowy zapiski, Seria „Psychologia i Pedagogika”, wypusk 24,
Akademia Ostrogska, Ostróg, 2013, s. 154 – 158, ISBN 966-7631-15-X, ss. 172
Pawluk-Skrzypek A., „Znaczenie programów kształtujących kompetencje społeczne u dzieci”, (w:) J. Kirenko i A. Witek (red.), Zasoby osobiste i społeczne.
Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką, t. 2, Lublin 2010, s. 209-222, ISBN 978-83-61495-49-9, ss. 233
Pawluk-Skrzypek A. „Child’s physical activity as the condition of being successful in learning”, (w:) Naukowe zapiski, seria: Psychologia i Pedagogika Akademii
Ostrogskiej, Ostróg 2011, s. 333 – 341, ISBN 966-7631-15-X, ss. 347, współautor Anna Witek
Pilecka W., Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się (w:) Dykcik w. (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 2001
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).
Sawicka K. (red.), Socjoterapia, Warszawa 1998
Spionek H., Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych, Warszawa 1970 (1985)
Sturzykiewicz J., Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjologiczne, Warszawa 2000
Zazzo R., Metody psychologicznego badania dziecka, Warszawa 1974
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
30 h udział w wykładach i ćwiczeniach – 1,2 ECTS
40 h przygotowanie do kolokwium i egzaminu – 1,6 ECTS
5 h konsultacji z prowadzącym – 0,2 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
30 h udział w wykładach i ćwiczeniach – 1,2 ECTS
5 h konsultacji z prowadzącym – 0,2 ECTS

75 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu
Efekty uczenia się dla zajęć:

Wiedza -01

Wiedza -02

Umiejętności -03

Kompetencje
-04

Kompetencje -05

Student zna i rozumie terminologię używaną w pedagogice oraz jej
zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie
rozszerzonym.
Student zna i rozumie pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat
biologicznych, psychologicznych, społecznych podstaw kształcenia
i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności,
harmonii i dysharmonii, normy i patologii.
Student potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej
działalności pedagogicznej sposób postępowania, potrafi dobierać
środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania
pojawiających się zadań zawodowych.
Student jest gotów do odpowiedzialności za własne przygotowanie
do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich
skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra
stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i
pośrednio modeluje to podejście wśród innych.
Student jest gotów do bycia wrażliwym na problemy edukacyjne,
komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami
niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego
uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania
pedagogiczne.

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

K_W01 ( B.2.W1. )

1

K_W11 ( 1.1.7), 1.1.12), B.1.W1., B.2.W6.,
D.1/E.1.W10., B.1.W2., B.2.W5.,
D.1/E.1.W9. )

2

K_U10 ( 1.2.2), 1.2.10), 1.2.14), B.1.U6. ,
D.1/E.1.U3. , D.1/E.1.U7. , D.1/E.1.U11. )

1

K_K06 ( 1.3.2), 1.3.7), B.2.K2. , D.1/E.1.K8 )

1

K_K07 ( 1.3.3), 1.3.5), B.2.K4. , D.1/E.1.K6. ,
D.1/E.1.K7. )

2

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Metodyka organizacji zajęć pozalekcyjnych

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Methodology of organizing of extracurricular activities

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy:

2

Poziom studiów: II

Forma stacjonarne
studiów: niestacjonarne

Status zajęć:  podstawowe
kierunkowe

 obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 3
2019/2020

Numer katalogowy:

semestr zimowy
semestr letni
WNH-P-2S-03Z-40_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz ich specyfiką.
Uświadomienie studentom poziomu ich wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do organizowania zajęć pozalekcyjnych
dla dzieci. Wdrożenie studentów do wykorzystywania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu więzi społecznych,
struktur społecznych, instytucji życia społecznego w celu analizowania i interpretowania sytuacji podopiecznych
oraz projektowania odpowiednich działań zawodowych.

Założenia, cele i opis zajęć:
1.
2.
3.
4.
5.

Metody współpracy środowiska szkolnego ze środowiskiem lokalnym, rodzinnym i rówieśniczym
Procedury pracy wychowawcy czasu wolnego
Sposoby przygotowywania zajęć pozalekcyjnych
Poznawanie podopiecznych i organizacja zajęć pozalekcyjnych w praktyce
Scenariusze zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem metod aktywizujących

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Wykłady: liczba godzin 15;
Ćwiczenia: liczba godzin 15

Metody dydaktyczne:

Praca w grupach, prezentacje multimedialne, dyskusja, rozwiązywanie problemów, prezentacje metod,
gry symulacyjne

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wdrożenie studentów do analizowania i interpretowania sytuacji podopiecznych w celu projektowania odpowiednich zajęć
pozalekcyjnych.
Umiejętności
Student potrafi:
03 - obserwować, wyszukiwać i
Kompetencje
przetwarzać informacje na temat
Student jest gotów do:
Wiedza
zjawisk społecznych rozmaitej natury, 05- podejmowania wyzwań
Student zna i rozumie:
przy użyciu różnych źródeł oraz
zawodowych i osobistych;
01 - rozwój człowieka w cyklu życia
interpretować je z punktu widzenia
wykazywania aktywności,
zarówno w aspekcie biologicznym, jak i
problemów edukacyjnych w sposób
podejmowania trudu i odznaczania
psychologicznym oraz społecznym na
pogłębiony.
się wytrwałością w podejmowaniu
poziomie pogłębionym.
04 - wykorzystywać i integrować
indywidualnych i zespołowych
02 - rodzaje więzi społecznych i rządzące
wiedzę teoretyczną z zakresu
działań profesjonalnych w zakresie
nimi prawidłowości istotne z punktu
pedagogiki oraz powiązanych z nią
pedagogiki; angażowania się we
widzenia procesów edukacyjnych na
dyscyplin w celu analizy złożonych
współpracę.
poziomie pogłębionym.
problemów edukacyjnych,
06- ponoszenia odpowiedzialności
wychowawczych, opiekuńczych,
za zachowanie dziedzictwa
kulturalnych, pomocowych i
kulturowego regionu, kraju, Europy i
terapeutycznych, a także diagnozować świata.
i projektować działania praktyczne.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

W wersji papierowej (karty pracy) - 01, 02
Praca podczas zajęć (dyskusja, rozwiązywanie problemów, gry symulacyjne) - 03, 04, 05, 06

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Karty pracy
Aktywność na zajęciach

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Ocena kart pracy
Ocena aktywności w trakcie zajęć

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
Bączek J.B., Animacja czasu wolnego, Warszawa 2011
Janowski A., Poznawanie uczniów, Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Warszawa 2002
Jegier A. (pod. red.), Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym, Warszawa 2016
Pietrowska I., Spuścizna pedagogiczna Starego Doktora w Domu Dziecka nr 2 im. dr Janusza Korczaka w Warszawie, W: I. Błaszczak (red.), Śladami Janusza
Korczaka współczesnego Sokratesa. Inspiracje pedagogiczne, Warszawa 2016
Pięta J., Pedagogika czasu wolnego, Warszawa 2008
Węgrzynowicz J., Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca:
Przecławski K., Czas wolny dzieci i młodzieży, Warszawa 1999
Turowski S., O pożytkach z działalności pozalekcyjnej, w: Oświata i Wychowanie - 2009, nr 35, s. 28-30
UWAGI:
Student zaliczający przedmiot w minimalnym akceptowalnym stopniu (ocena 3) otrzymuje pełną liczbę punktów ECTS.
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
Ćwiczenia: 15h
Wykłady: 15h
Konsultacje: 5h
Przygotowanie do ćwiczeń: 5h
Kwerenda biblioteczna: 5h
Opracowanie materiałów: 5h
Przygotowanie kart pracy: 5h

55 h/
2.0 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub

1.3 ECTS

innych osób prowadzących zajęcia: Ćwiczenia: 15h; Wykłady 15h; Konsultacje: 5h
Wykłady: 8h
Tabela zgodności
kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
Konsultacje:
8h
Kategoria efektu

Wiedza - 01

Wiedza - 02

Umiejętności – 03

Umiejętności – 04

Kompetencje – 05
Kompetencje – 06

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie zajęć

studiów dla kierunku

na efekt

Student zna i rozumie rozwój człowieka w cyklu życia zarówno w
K_W06 (D.1/E.1.W14.)
aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym na
poziomie pogłębionym.
Student zna i rozumie rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi
K_W07 (D.1/E.1.W15.)
prawidłowości istotne z punktu widzenia procesów edukacyjnych na
poziomie pogłębionym.

kierunkowy*)
1

Student potrafi obserwować, wyszukiwać i przetwarzać informacje na K_U01 (D.1/E.1.U2. )
temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych
źródeł oraz interpretować je z punktu widzenia problemów
edukacyjnych w sposób pogłębiony.
Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z
K_U02 (D.1/E.1.U1.)
zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy
złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych,
kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozować i
Student
jest gotów
do praktyczne.
podejmowania wyzwań zawodowych i
K_K02 (D.1/E.1.K2.)
projektować
działania
osobistych; wykazywania aktywności, podejmowania trudu i
odznaczania
się wytrwałością
w podejmowaniu
indywidualnych
i
K_K08 (D.1/E.1.K9.)
Student jest gotów
do ponoszenia
odpowiedzialności
za zachowanie
zespołowychkulturowego
działań profesjonalnych
w zakresie
dziedzictwa
regionu, kraju,
Europy ipedagogiki;
świata.
angażowania się we współpracę.

1

2

2

2
1

Opis zajęć (sylabus)
Metodyka pracy placówki oświatowej

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

ECTS

Designing the plan and work program of an educational institution
pedagogika

Język wykładowy:
Forma x stacjonarne
studiów: niestacjonarne

2

Poziom studiów: II
Status zajęć:  podstawowe
X kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Numer semestru: 3

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

2019/2020

x semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-P-2S-03Z-41_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Zapoznanie studentów z rozszerzoną terminologią związaną z modelowym projektowaniem programów i planów pracy
placówki oświatowej oraz z jej zastosowaniem w dyscyplinach pokrewnych.
Przedstawienie studentom współczesnych uwarunkowań procesu projektowania planów i programów pracy.
Przekazanie studentom wiedzy na temat poziomu dojrzałości i potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży w placówkach
oświatowych w kontekście projektowania planów i programów pracy.
Studenci podczas zajęć wypracowują umiejętność przekładania wiedzy teoretycznej związanej z diagnozą sytuacji
wychowawczej podopiecznych, złożonymi problemami edukacyjnymi, opiekuńczymi na praktyczną działalność
projektowania planów i programów pracy w działalności zawodowej.
Studenci stają się wrażliwi na samoobserwację oraz krytyczną analizę swoich poczynań w pracy zawodowej oraz zostają
wdrożeni do stałego doskonalenia w zakresie analizy sytuacji podopiecznych i adekwatnego projektowania planów i
programów pracy.
Wykłady:
Nowe ramowe plany nauczania, rodzaje planów, programy wychowania i nauczania – analiza aktów
prawnych prawa oświatowego.
2. Kluczowe cechy lidera/dyrektora oraz kluczowe kompetencje nauczyciela/wychowawcy i ich znaczenie w
procesie projektowania planów i programów pracy.
3. Katalog rozwoju kompetencji i osobistych i zasobów podopiecznych w kontekście uwzględnienia ich w
planach i programach pracy placówki oświatowej.
4. Rola czynników ryzyka oraz czynników chroniących związanych z jednostką, grupą rówieśniczą oraz
placówką oświatową w konstruowaniu programów i planów pracy.
5. Rodzaje programów placówek oświatowych oraz dostosowanie ich do poziomu dojrzałości i potrzeb
rozwojowych podopiecznych.
6. Logiczny model projektowania programów pracy placówki oświatowej. Standardy opisu programu.
Struktura i etapy tworzenia programu.
7. Kluczowe zasady, cechy oraz kryteria skuteczności programów.
8. Strategie programów ukierunkowanych na zmiany w jednostce, w działaniu i organizacji placówki
oświatowej.
9. Projektowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET).
10. Analiza dokumentów szkolnych - wybranych programów i planów pracy placówki oświatowej.
1.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Wykłady ; liczba godzin 15
Ćwiczenia; liczba godzin 15

Metody dydaktyczne:

Wykład interaktywny, dyskusja, interpretacja tekstów źródłowych, metoda projektów.

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Elementarna wiedza o edukacji i społeczeństwie.

Efekty uczenia się:

Wiedza
Student zna i rozumie:

Umiejętności
Student potrafi:

Kompetencje
Student jest gotów do:

01 - wiedzę na temat specyfiki procesów
zarządzania w placówkach edukacyjnych,
potrafi wskazać problemy związane z ich
realizacją oraz zaproponować rozwiązania.

03- planować i organizować procesy
ewaluacji oraz posługuje się
różnorodnymi narzędziami w toku
ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej.
04- budować programy profilaktyczne
uwzględniające potrzeby i
uwarunkowania społeczności

05 – pełnienia funkcji inicjatora
różnego rodzaju zmian oraz
myślenia i działania w sposób
kreatywny.
06 - uczestnictwa w inicjowaniu w
środowisku instytucji edukacyjnej
działań o charakterze społecznym i

02- wiedzę z zakresu zarządzania procesem
tworzenia i realizacji programów

profilaktycznych w szkole.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

skupionej wokół instytucji edukacyjnej. przewiduje wielokierunkowe skutki
ich realizacji.

Efekty: 01, 02, 03 – aktywny udział w wykładach
Efekty 04, 05 – przygotowanie i prezentacja projektu programu lub planu pracy placówki oświatowej (ćwiczenia).

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

1. Projekt złożony w formie elektronicznej, ocena wystąpień
2. Wykaz ocen w protokole

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Ocena końcowa składa się z: 50% oceny projektu, 50% ocena pracy pisemnej.

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa23):
1. Dumont, H., Istance, D., Benavides F. (red.), (2013): Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce. Warszawa: Wolters Kluwer Polska
SA.
2. Gaś, Z.B. (2006): Profilaktyka w szkole. Warszawa: WSiP.
3. Giddens, A. (2010): Nowoczesność i tożsamość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4. Jabłoński, S., Wojciechowska, J. (2013): Wizja szkoły XXI wieku: kluczowe kompetencje nauczyciela a nowa funkcja edukacji. Studia Edukacyjne nr
27/2013. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
5. Pytka, L. (2000): Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo APS.
6. Akty prawa oświatowego.
7. Strony internetowe: www.programyrekomendowane.pl
Literatura uzupełniająca:
1. Kołodziejczyk, J. (2013): Promoting the Value of Education as a Challenge to the Contemporary School, The European Conference on Education
2013. The International Academic Forum.
2. Kordziński J. (2012): Zarządzanie rozwojem szkoły. Warszawa: Wyd. ABC Wolters Kluwer Business.
3. Mazurkiewicza, G. (2015): Jak budować dobrą szkołę? Potencjał i bariery ewaluacji w oświacie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskeigo.
Szmidt, K.,J. (2015): Kluczowe kompetencje nauczyciela twórczości jako diagnosty w: K. Robinson, L. Aronica, Kreatywne szkoły. Gliwice: Wydawnictwo Element.
UWAGI
Student zaliczający przedmiot w minimalnym akceptowalnym stopniu (ocena 3) otrzymuje pełną liczbę punktów ECTS.

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
udział w wykładach i ćwiczeniach – 30h
konsultacje -5h
praca własna studenta – 15h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
udział w wykładach i ćwiczeniach – 30h
konsultacje -5h

50 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia zefektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza - 01

Wiedza -02
Umiejętności - 03

Umiejętności - 04

Kompetencje -05
Kompetencje -06

Efekty uczenia się dla zajęć:

Student zna i rozumie wiedzę na temat specyfiki procesów
zarządzania w placówkach edukacyjnych, potrafi wskazać
problemy związane z ich realizacją oraz zaproponować
rozwiązania.
Student zna i rozumie wiedzę z zakresu zarządzania procesem
tworzenia i realizacji programów profilaktycznych w szkole.
Student potrafi planować i organizować procesy ewaluacji oraz
posługuje się różnorodnymi narzędziami w toku ewaluacji
wewnętrznej i zewnętrznej.
Student potrafi budować programy profilaktyczne uwzględniające
potrzeby i uwarunkowania społeczności skupionej wokół instytucji
edukacyjnej.
Student jest gotów do pełnienia funkcji inicjatora różnego rodzaju
zmian oraz myślenia i działania w sposób kreatywny.
Student jest gotów do uczestnictwa w inicjowaniu w środowisku
instytucji edukacyjnej działań o charakterze społecznym i
przewiduje wielokierunkowe skutki ich realizacji.

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

K_W03 ( D.1/E.1.W2. )

1

K_W11 ( D.1/E.1.W6., D.1/E.1.W10. )

1

K_U06 ( D.1/E.1.U10. )

3

K_U09 ( D.1/E.1.U11. )

3

K_K05 ( D.1/E.1.K4. , D.1/E.1.K8. )

1

K_K06 ( D.1/E.1.K5. )

1

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Metodyka ewaluacji pracy placówki oświatowej
Management of Education Quality, Evaluation of Work of Educational Institution
Pedagogika

ECTS

2

Język wykładowy: język polski
Poziom studiów: studia II stopnia
Forma x stacjonarne
Status zajęć:  podstawowe
x obowiązkowe
Numer semestru: 3
x semestr zimowy
studiów:  niestacjonarne
x kierunkowe
 do wyboru
 semestr letni
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy:
WNH-P-2S-03Z-42_19
Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wprowadzenie studentów we współczesne koncepcje zarządzania jakością w tym głownie zogniskowanych na procesie
kształcenia oraz metodach i technikach ewaluacji pracy placówek oświatowych
1. Wprowadzenie do zarzadzania jakością. Jakość jako kategoria poznawcza. Organizacyjny rys historyczny jakości.
2. Zarządzanie jakością w organizacji. Perspektywy, definicje i wymiary jakości wyrobów i usług.
3. Procesowo zintegrowany system zarządzania jakością w edukacji na rzecz bezpieczeństwa.
4. Możliwości implementacji metod technik zarządzania jakością. Rola kierownictwa w zarzadzaniu przez jakość. TQM a
kultura organizacyjna.
5. Metody i techniki utożsamiane z zarzadzaniem jakości JIT, %S, Kaizen oraz Statystyczna kontrola procesu.
6. Wybrane rozwiązania wykorzystywane w doskonaleniu funkcjonowania organizacji przez jakość: Benchmarking, BPR
oraz Servqual.
Instrumenty stosowane w procesie doskonalenia jakości w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych.
a)

Wykład 15 h

wykład problemowy, metoda projektu, prezentacje multimedialne,
Znajomość problematyki budowania systemu zapewnienia jakości pracy szkoły
Wiedza
Umiejętności
Student zna i rozumie:
Student potrafi:
01 - wiedzę na temat psychologicznych i
pedagogicznych podstaw kierowania
procesami edukacyjnymi.

Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

02- wiedzę o procesach ewaluacji
wewnętrznej i zewnętrznej, zna zasady
kierowania tymi procesami w instytucjach
edukacyjnych.

Student potrafi:
03- planować i organizować procesy
ewaluacji oraz posługuje się
różnorodnymi narzędziami w toku
ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej.
04- zarządzać projektami zmiany
edukacyjnej.

Kompetencje
Student jest gotów do:
05 – rozumienia znaczenie dobrego
zarządzania procesami
edukacyjnymi dla rozwoju ucznia.
06 - samodzielnego, zespołowego
oraz organizacyjnego zdobywania i
doskonalenia wiedzy oraz
umiejętności w zakresie zarządzania
procesami uczenia się;
umie modelować procesy
doskonalenia i rozwoju
zawodowego podległych sobie
członków zespołu.

Aktywny udział w trakcie wykładów
Przygotowanie tematycznej prezentacji i scenariusza zajęć oraz ich przeprowadzenie w grupie szkoleniowej z
wykorzystaniem metod dydaktycznych

Forma dokumentacji osiągniętych
Elektroniczny zapis prezentacji scenariusza zajęć dla grupy z wykorzystaniem metod i zasad dydaktycznych
efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
Przygotowanie scenariusza zajęć dla grupy z wykorzystaniem metod i zasad dydaktycznych
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
Sala dydaktyczna
Literatura podstawowa):
1. I. Dzierzgowska, S. Wlazło, Mierzenie jakości pracy szkoły podstawowej, Warszawa 2000.
2. J. Kropiwnicki (red.), Mierzenie jakości w szkole, Jelenia Góra 2002.
3. Kraszewski R., Skrzypczyńska K., Zarządzanie jakością, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 2013.
Literatura uzupełniająca23):
1.
M. Lisak- Zbroński, Budowanie systemu zapewnienia jakości pracy szkoły, Katowice 2002.
2.
S. Wlazło, Mierzenie jakości pracy szkoły cz. 1-3, Wyd. Mar-Mar,1999.
D. Elsner, (red.), Jak planować rozwój placówki oświatowej, Teoria i praktyka, Chorzów 2001.
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
15 h udział w wykładach – 0,6 ECTS
30 h przygotowanie do zaliczenia– 1,2 ECTS
5 h konsultacje z prowadzącym – 0,2 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
15 h udział w wykładach – 0,6 ECTS

50 h

0,8 ECTS

5 h konsultacji z prowadzącym – 0,2 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza - 01
Wiedza -02

Umiejętności - 03

Umiejętności -04
Kompetencje -05
Kompetencje - 06

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

Student zna i rozumie psychologiczne i pedagogiczne podstawy
kierowania procesami edukacyjnymi.
Student zna i rozumie wiedzę o procesach ewaluacji wewnętrznej i
zewnętrznej, zna zasady kierowania tymi procesami w instytucjach
edukacyjnych.
Student potrafi planować i organizować procesy ewaluacji oraz
posługuje się różnorodnymi narzędziami w toku ewaluacji
wewnętrznej i zewnętrznej.
Student potrafi zarządzać projektami zmiany edukacyjnej.

K_W04 ( D.1/E.1.W2., D.1/E.1.W5. )

1

K_W10 ( D.1/E.1.W5., D.1/E.1.W11. )

1

K_U06 ( D.1/E.1.U10. )

3

K_U10 ( D.1/E.1.U6. )

3

Student jest gotów do rozumienia znaczenie dobrego zarządzania
procesami edukacyjnymi dla rozwoju ucznia.
Student jest gotów do samodzielnego, zespołowego oraz
organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz
umiejętności w zakresie zarządzania procesami uczenia się;
umie modelować procesy doskonalenia i rozwoju zawodowego
podległych sobie członków zespołu.

K_K01 ( D.1/E.1.K1. )

1

K_K02 ( D.1/E.1.K2. )

2

*)
3 – znaczący i szczegółowy
2 – częściowy
1 – podstawowy

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Projektowanie ścieżek kariery zawodowej, zarządzanie talentami
Designing career paths, talent management
Pedagogika

ECTS

2

Język wykładowy: język polski
Poziom studiów: studia II stopnia
Forma x stacjonarne
Status zajęć:  podstawowe
x obowiązkowe
Numer semestru: 3
x semestr zimowy
studiów:  niestacjonarne
x kierunkowe
 do wyboru
¨ semestr letni
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy:
WNH-P-2S-03Z-43_19
Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem przedmiotu jest poznanie sposobów identyfikowania talentów, których organizacja potrzebuje lub którymi już
dysponuje. Założeniem przedmiotu jest nabycie podstawowych umiejętności w zakresie pozyskiwania talentów z zewnątrz
do organizacji. Zajęcia mają także na celu zdobycie umiejętności w zakresie planowania rozwoju pracowników oraz ścieżek
ich karier, tak by w pełni wykorzystać ich potencjał. Ponadto przedmiot ma na celu poznanie metod i narzędzi utrzymania
wartościowych pracowników i ochronie ich przed zakusami konkurencji oraz zalecanych działań w zakresie odejścia
kluczowych pracowników.
Dzięki temu kursowi student zdobędzie wiedzę z zakresu zarządzania talentami oraz planowania ścieżek kariery zawodowej.
Umiejętności te pozwolą mu na podejmowanie decyzji dotyczących kształtowania własnej kariery zawodowej – budowy
ścieżki kariery.
Tematyka ćwiczeń:
1.Menedżer do spraw talentów wobec wyzwań przyszłości;
2. Rozwój talentów w organizacji;
3. Zmiany w praktykach zarządzania talentami we współczesnych organizacjach działających w Polsce.
4. Determinanty i typy kariery zawodowej.
5. Zarządzanie karierą zawodową – ujęcie tradycyjne i współczesne;
6. Podstawowe strategie rozwoju kariery zawodowej (kariera bez granic).
7. Kolokwium i podsumowanie zajęć.
a) Wykład 15 h
b) Ćwiczenia 15 h
Wykład.
Ćwiczenia obejmujące pracę indywidualną i w grupach. Forma aktywizująca: studia przypadków, rozwiązywanie
problemów, dyskusja – metoda projektów, praca samodzielna.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Studenci powinni posiadać podstawową wiedzę na temat zarządzania zasobami ludzkimi
Wiedza
Umiejętności
Kompetencje
Student zna i rozumie:
Student potrafi:
Student jest gotów do:
01 – współczesne koncepcje przywództwa i
ich zastosowanie w sferze zarządzania
edukacyjnego.
02 – wiedzę z zakresu zarządzania
procesem tworzenia i realizacji
programów profilaktycznych w szkole.

Efekty uczenia się:

03 – dostrzec specyfikę zarządzania
instytucją edukacyjną w
kontekście innych sfer życia
publicznego.
04 – organizować i efektywnie
kierować pracą zespołu w
instytucji edukacyjnej.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Praca pisemna przygotowana w ramach pracy własnej studenta– 03, 06.
Przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu- 04, 05.
Obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność)- 04, 05, 06.
Kolokwium – 01, 02,

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Prace pisemne studenta, imienne karty oceny studenta.

05 – samodzielnego, zespołowego
oraz organizacyjnego zdobywania i
doskonalenia wiedzy oraz
umiejętności w zakresie zarządzania
procesami uczenia się;
umie modelować procesy
doskonalenia i rozwoju
zawodowego podległych sobie
członków zespołu.
06 – komunikowania się z różnymi
osobami, zespołami i organizacjami
wewnątrz i w otoczeniu instytucji
edukacyjnej;
wywiera motywujący wpływ na
członków zespołu instytucji
edukacyjnej oraz współpracujących
z nią członków innych organizacji.

Praca pisemna przygotowana w ramach pracy własnej studenta– 30%
Elementy i wagi mające wpływ
Przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu-10%.
na ocenę końcową:
Obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność)-10%.
Kolokwium – 50%
Miejsce realizacji zajęć:
Sala dydaktyczna b.35 s. 201
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Berłowski P., Gocan Irmina, Markiewicz A., Woźniak M., Zarządzanie talentami, Wolter Kluwer Polska, 2013.
2. Cannon J.A., Mcgee R. Zarządzanie talentami I planowanie ścieżek karier. Zestaw narzędzi. Wolters Kluwer, 2015, wyd. II.
3. Czasopisma: „Personel i zarządzanie”, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”.
4. Ingram T. Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki ZZL. PWE, Warszawa 2011.

5. Jemielnik D., Latuszek- Jurczak D. Zarządzanie. Teoria i praktyka w pigułce. Poltext, 2014.
6. Miś A. Koncepcja rozwoju kariery zawodowej. Wyd. UE Kraków, 2007.
7. Pocztowski A. Zarządzanie talentami w organizacji. Wolters Kluwer, 2016.
8. Suchar M. Kariera i rozwój zawodowy. Ośrodek doradztwa i doskonalenia kadr 2009.
UWAGI
Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej wymaga uzyskania 51% z zaliczenia, pracy pisemnej i aktywności na zajęciach.
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
30 h udział w wykładach i ćwiczeniach – 1,2 ECTS
15 h przygotowanie do zaliczenia – 0,6 ECTS
5 h konsultacje z prowadzącym – 0,2 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
30 h udział w wykładach i ćwiczeniach – 1,2 ECTS
5 h konsultacje z prowadzącym – 0,2 ECTS
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu
Efekty uczenia się dla zajęć:

Wiedza - 01
Wiedza -02
Umiejętności - 03
Umiejętności - 04
Kompetencje - 05

Kompetencje - 06

1,4 ECTS

Student zna i rozumie współczesne koncepcje przywództwa i ich
zastosowanie w sferze zarządzania edukacyjnego.
Student zna i rozumie wiedzę z zakresu zarządzania procesem
tworzenia i realizacji programów profilaktycznych w szkole.
Student potrafi dostrzec specyfikę zarządzania instytucją
edukacyjną w kontekście innych sfer życia publicznego.
Student potrafi organizować i efektywnie kierować pracą zespołu
w instytucji edukacyjnej.
Student jest gotów do samodzielnego, zespołowego oraz
organizacyjnego zdobywania i doskonalenia wiedzy oraz
umiejętności w zakresie zarządzania procesami uczenia się;
umie modelować procesy doskonalenia i rozwoju zawodowego
podległych sobie członków zespołu.

K_W05 ( D.1/E.1.W3. )

Oddziaływanie zajęć
na efekt
kierunkowy*)
1

K_W11 ( D.1/E.1.W6., D.1/E.1.W10. )

1

K_U01 ( D.1/E.1.U2. )

1

K_U05 ( D.1/E.1.U5. )

3

K_K02 ( D.1/E.1.K2. )

3

Student jest gotów do komunikowania się z różnymi osobami,
zespołami i organizacjami wewnątrz i w otoczeniu instytucji
edukacyjnej;
wywiera motywujący wpływ na członków zespołu instytucji
edukacyjnej oraz współpracujących z nią członków innych
organizacji.

K_K03 ( D.1/E.1.K3. )

1

*)
3 – znaczący i szczegółowy
2 – częściowy
1 – podstawowy

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

50 h

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:
Język wykładowy:
Forma x stacjonarne
studiów: niestacjonarne

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Metody rozwiązywania konfliktów

ECTS

2

pedagogika
Poziom studiów: II
Status zajęć:  podstawowe
x obowiązkowe
Numer semestru: 2
x semestr zimowy
x kierunkowe
 do wyboru
 semestr letni
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy:
WNH-P-2S-03Z-44_19

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką konfliktów, ich źródeł oraz skutków jakie mogą przynieść
organizacji, grupie i jednostkom.
Tematyka wykładów:
Natura konfliktów, Źródła i rodzaje konfliktów w organizacji, fazy przebiegu sytuacji konfliktowej w organizacji, różnorodne
możliwości rozwiązywania sytuacji konfliktowych – style i taktyki, język konfliktu, konflikt a komunikacja i kultura
organizacyjna
a) Wykłady 15 h
b) Ćwiczenia 15 h
Wykład z elementami dyskusji

Wiedza
Student zna i rozumie:

Umiejętności
Student potrafi:

Kompetencje
Student jest gotów:

01 - wiedzę na temat psychologicznych i
pedagogicznych podstaw kierowania
procesami edukacyjnymi.
02 - podstawowe zagadnienia związane z
zarządzaniem personelem w instytucji
edukacyjnej.

03 - organizować i efektywnie
kierować pracą zespołu w
instytucji edukacyjnej.
04 - stosować przepisy regulujące
różnorodne aspekty
funkcjonowania instytucji
edukacyjnej.

05 - podejmowania samodzielnych,
odpowiedzialnych decyzji w
sytuacjach trudnych, w tym
kryzysowych.
06 - brania odpowiedzialności przed
innymi członkami społeczności
szkolnej oraz przed
społeczeństwem za
podejmowane decyzje.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
Efekty 01, 02, 03, 04 – indywidualne opracowanie projektu edukacyjnego lub recenzji tekstu naukowego
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
Wykład: Prace pisemne studentów
efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
Egzamin pisemny (test) 100%
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
Sala dydaktyczna
Literatura podstawowa:
1. Wilmot W.W., Hocker J.L., Konflikty między ludźmi, Warszawa 2011
2. Sikorski Cz., Język konfliktu, Warszawa 2005
3. Słaboń A., Konflikt społeczny i negocjacje, Kraków 2008
Literatura uzupełniająca:
S. Laurell, F. Bohm, Rozwiazywanie konfliktów, Gdansk 2009
Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów, Wrocław 2004
Rozwiązywanie konfliktów, red. Deutsch M., Coleman P.T., Kraków 2005
Podkowińska M., Interpersonal Communications as a tool for resolving family conflict situations, w: Charity, Philanthropy and Social Work No 3, 2014
Podkowińska M., Jak zarządzać konfliktami w organizacjach? - Pozytywne i negatywne strony konfliktu w organizacji, Zeszyty Naukowe WSZiP nr 1(22), Warszawa
2006
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
30 h udział w wykładach i ćwiczeniach – 1,2 ECTS
15 h przygotowanie do kolokwium i egzaminu – 0,6 ECTS
5 h konsultacji z prowadzącym – 0,2 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych
osób prowadzących zajęcia:
30 h udział w wykładach i ćwiczeniach – 1,2 ECTS
5 h konsultacji z prowadzącym – 0,2 ECTS

50 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia zefektami przedmiotu:
kategoria efektu
Efekty uczenia się dla zajęć:

Wiedza - 01
Wiedza -02
Umiejętności - 03
Umiejętności -04
Kompetencje - 05

Kompetencje -06

Student zna i rozumie wiedzę na temat psychologicznych i
pedagogicznych podstaw kierowania procesami edukacyjnymi.
Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia związane z
zarządzaniem personelem w instytucji edukacyjnej.
Student potrafi organizować i efektywnie kierować pracą zespołu w
instytucji edukacyjnej.
Student potrafi stosować przepisy regulujące różnorodne aspekty
funkcjonowania instytucji edukacyjnej.
Student jest gotów do podejmowania
samodzielnych,
odpowiedzialnych decyzji w sytuacjach trudnych, w tym
kryzysowych.
Student jest gotów do brania odpowiedzialności przed innymi
członkami społeczności szkolnej oraz przed społeczeństwem za
podejmowane decyzje.

*)
3 – znaczący i szczegółowy,
2 – częściowy,
1 – podstawowy,

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

K_W04 ( D.1/E.1.W2., D.1/E.1.W5. )

2

K_W12 ( D.1/E.1.W4. )

1

K_U05 ( D.1/E.1.U5. )

2

K_U11 ( D.1/E.1.U9. )

1

K_K08 ( D.1/E.1.K9. )

3

K_K09

2

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika porównawcza
Comparative pedagogy
Pedagogika

ECTS

2

Język wykładowy: język polski
Poziom studiów: studia II stopnia
Forma X stacjonarne
Status zajęć:  podstawowe
x obowiązkowe
Numer semestru: 4
semestr zimowy
studiów: niestacjonarne
x kierunkowe
 do wyboru
xsemestr letni
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy:
WNH-P-2S-04L-47_19
Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Zapoznanie studentów z teoretycznymi i metodologicznymi podstawami pedagogiki porównawczej, europejskimi
systemami oświaty, polityką oraz trendami ipodstawowymi problemami współczesnej edukacji w perspektywie
międzynarodowej i globalnej.
Celem przedmiotu jest ponadto refleksja na temat uniwersalizmu i pluralizmu kulturowego oraz próba zrozumienia
kategorii różnic i podobieństw poprzez analizę kontekstów historycznych, kulturowych, politycznych, społecznych,
gospodarczych i innych.
Wykłady:
- Geneza i specyfika pedagogiki porównawczej
- Główne koncepcje teoretyczne i metodologiczne prowadzenia badań z zakresu pedagogiki porównawczej
- Ośrodki badań porównawczych w pedagogice
- Polityka edukacyjna, programy i projekty oświatowe Unii Europejskiej
- Analiza porównawcza wybranych systemów edukacyjnych
- Edukacja w kontekście globalnym: wybrane problemy
Ćwiczenia:
- Rozwój, znaczenie i ośrodki międzynarodowych badań porównawczych
- Wybrane zjawiska i problemy edukacyjne w ujęciu porównawczym (np. szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, równość
szans edukacyjnych, edukacja na rzecz integracji społecznej, strategie rozwoju edukacji)
- Analiza europejskich systemów szkolnych, szkolnictwa wyższego i systemów edukacji dorosłych
a) Wykład 15 h
b) Ćwiczenia 15 h
Wykład interaktywny, dyskusja, prezentacje multimedialne, analiza tekstów źródłowych
Wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej
Pedagogika ogólna i andragogika
Wiedza
Student zna i rozumie:

Umiejętności
Student potrafi:

Kompetencje
Student jest gotów:

01 - współczesne kierunki rozwoju
pedagogiki, jej nurty i systemy
pedagogiczne oraz ich historyczne i
kulturowe uwarunkowania w sposób
pogłębiony i uporządkowany.
02 - specyfikę przedmiotową i
metodologiczną pedagogiki (główne
szkoły, orientacje badawcze, strategie
i metody badań stosowanych w
naukach społecznych i
humanistycznych; mapę stanowisk i
podejść metodologicznych; postulat
wieloparadygmatyczności
prowadzenia badań w pedagogice) na
poziomie pogłębionym i
uporządkowanym.
03 - strukturę i funkcje systemu edukacji
oraz wybrane systemy edukacyjne
innych krajów w sposób
uporządkowany.

04 - wykorzystywać i integrować
wiedzę teoretyczną z zakresu
pedagogiki oraz powiązanych z
nią dyscyplin w celu analizy
złożonych problemów
edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych,
pomocowych i terapeutycznych,
a także diagnozować i
projektować działania
praktyczne.

05 – doceniania znaczenia nauk
pedagogicznych dla rozwoju
jednostki i prawidłowych więzi
w środowiskach społecznych,
pozytywnego nastawienia do
nabywania wiedzy z zakresu
studiowanej dyscypliny
naukowej i budowania
warsztatu pracy pedagoga.

Sposób weryfikacji efektów uczenia 1 –praca semestralna
się:
2 –referaty udokumentowane wersją pisemną
Forma dokumentacji osiągniętych
Protokół z zaliczenia, prace zaliczeniowe
efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
Aktywność podczas zajęć oraz cena pracy zaliczeniowej
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
Sala dydaktyczna.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. Nowakowska-Siuta R. (2014), Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju. Kraków.
2. Pachociński R. (1998), Zarys pedagogiki porównawczej. Warszawa.

3.

Průcha J. (2006), Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki. Warszawa.

Literatura uzupełniająca:
1. Bednarczyk H., Gawlik T., Kupidura T. (red.) (2005), Europejskie idee i inspiracje edukacyjne (wybór dokumentów). Radom.
2. Czerniawska O. (1996), Edukacja dorosłych we Włoszech. Łódź.
3. Kryńska E., Szukalski P. (red.) (2013), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy. Łódź.
4. Przybylska E. (red.) (2000), Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. Warszawa.
5. Przybylska, E (2014), Analfabetyzm funkcjonalny dorosłych jako problem egzystencjalny, społeczny i pedagogiczny. Toruń.
6. Przybylska, E. (2018), Uniwersalizm w kalejdoskopie kultur: w sprawie edukacji globalnej dorosłych, Rocznik Andragogiczny, s. 67-80.
7. Przybylska E. (2018), Edukacja podstawowa dorosłych w politykach państwowych w: R. Nowakowska-Siuta, K. Dmitruk-Sierocińska (red.), Polityka oświatowa
w perspektywie porównawczej, Kraków, s. 55-70.
8. Rabczuk W. (2002), Polityka edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Warszawa.
9. Reischmann J., Bron M. (eds.) (2008), Comparative Adult Education. Frankfurt am Main – Berlin.
10. Stachowiak B. (2012), Socjalizacja studentów do społeczeństwa informacyjnego na przykładzie Litwy, Niemiec, Polski, Republiki Czeskiej i Ukrainy.
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
30 h udział w wykładach i ćwiczeniach – 1,2 ECTS
20 h przygotowanie do zaliczenia – 0,6 ECTS
5 h konsultacji z prowadzącym – 0,2 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
30 h udział w wykładach i ćwiczeniach – 1,2 ECTS
5 h konsultacji z prowadzącym – 0,2 ECTS

55 h – 2 ECTS

1,3 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza - 01

Wiedza -02

Wiedza -03

Umiejętności - 04

Kompetencje -05

Efekty uczenia się dla zajęć:

Student zna i rozumie współczesne kierunki rozwoju pedagogiki, jej
nurty i systemy pedagogiczne oraz ich historyczne i kulturowe
uwarunkowania w sposób pogłębiony i uporządkowany.
Student zna i rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną
pedagogiki (główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody
badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych;
mapę stanowisk i podejść metodologicznych; postulat
wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice) na
poziomie pogłębionym i uporządkowanym.
Student zna i rozumie strukturę i funkcje systemu edukacji oraz
wybrane systemy edukacyjne innych krajów w sposób
uporządkowany.
Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z
zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy
złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także
diagnozować i projektować działania praktyczne.
Student jest gotów do doceniania znaczenia nauk pedagogicznych
dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach
społecznych, pozytywnego nastawienia do nabywania wiedzy z
zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu
pracy pedagoga.

*)
3 – znaczący i szczegółowy
2 – częściowy
1 – podstawowy

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

K_W03 ( 1.1.2), D.1/E.1.W2. )

1

K_W04 ( 1.1.8), C.W3., C.W4., D.1/E.1.W2.,
D.1/E.1.W11. )

2

K_W14 ( 1.1.5), B.2.W3. )

2

K_U02 (1.2.4), 1.2.12), 1.2.14), B.2.U1.,
C.U2. )

1

K_K03 ( B.2.K3. , C.K2. , D.1/E.1.K3. )

1

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Forma
studiów:

Pedeutologia
Pedeutology
Pedagogika

ECTS

2

Język wykładowy:
Poziom studiów: II
x stacjonarne
 podstawowe
× obowiązkowe
semestr zimowy
Status zajęć:
Numer semestru: 4
 niestacjonarne
× kierunkowe
 do wyboru
x semestr letni
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy:
WNH-P-2S-04L-48_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Dostarczanie wiedzy studentom dotyczącej współczesnej roli nauczyciela w szerokim kontekście społeczno-kulturowym,
zmienności jego funkcji zawodowych. Poszerzenie rozumienia specyficznego i różnostronnego charakteru działania
pedagogicznego współczesnego nauczyciela. Wskazanie wiedzy skłaniającej do refleksji nad własną praktyką pedagogiczną
– działalność w zespole i liderstwo. Przybliżenie i analiza kompetencji pedagoga, przygotowanie do krytycznego widzenia
współczesnych możliwości i roli nauczyciela.
Wiedza o nauczycielu – miejsce pracy nauczyciela, zawód czy misja, zmienność funkcji zawodowych, źródła zmienności.
Charakter działania pedagogicznego - intelektualność, niestandardowość, niewymierność rezultatów, techniczność a
komunikacyjność działań. Prawa i obowiązki ucznia. Konwencja Praw Dziecka. Warsztat pracy pedagoga. Moralno-etyczne
problemy zawodu - cechy swoiste wolności i odpowiedzialności nauczyciela, relatywizm etyczny a moralność „kodeksowa".
Prawa i obowiązki nauczyciela. Nauczyciel w UE i w świecie zglobalizowanym. Elementy prawa dla pedagogów.
wykład - liczba godzin 30
Wykład, dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych
Brak
Wiedza
Student zna i rozumie:

Umiejętności
Student potrafi:

Kompetencje
Student jest gotów:

01 – zasady i normy etyczne oraz etykę
zawodową w sposób uporządkowany.

02 – wykorzystywać i integrować
wiedzę teoretyczną z zakresu
pedagogiki oraz powiązanych z nią
dyscyplin w celu analizy złożonych
problemów edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych,
kulturalnych, pomocowych i
terapeutycznych, a także diagnozować
i projektować działania praktyczne.

04 – podejmowania wyzwań
zawodowych i osobistych;
wykazywania aktywności,
podejmowania trudu i
odznaczania się wytrwałością
w podejmowaniu
indywidualnych i zespołowych
działań profesjonalnych w
zakresie pedagogiki;
angażowania się we
współpracę.

03 – w sposób pogłębiony
prezentować własne pomysły,
wątpliwości i sugestie, popierać je
rozbudowaną argumentacją w
kontekście wybranych perspektyw
teoretycznych, poglądów różnych
autorów, kierując się przy tym
zasadami etycznymi.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
Efekty 01-03 - prezentacja, 04 - wywiad z nauczycielem
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
Prezentacja (w formie elektronicznej) - 01-03; wywiad z nauczycielem (w formie elektronicznej) - 04
efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
prezentacja, wywiad
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
sala dydaktyczna
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
Literatura podstawowa:
1. Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, w: Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki, cz. 2, PWN, Warszawa 2003.
2. Kwiatkowska H., Edukacja nauczycieli. Konteksty-Kategorie-Praktyki. IBE Warszawa 1997.
3. Kwiatkowska H., Pedeutologia, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca:
1. Kwiatkowska H., Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
2. Kotusiewicz Alicja A. red., Etos nauczyciela w jednoczącej się Europie, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2004.
3. Nauczyciel akademicki z refleksji nad własną praktyką edukacyjną, red. G. Koć-Seniuch, A.A. Kotusiewicz. ŻAK Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2008.
4. Plyska Y., Kompetencje kulturowe jako podstawa pracy nauczyciela w środowisku wielokulturowym, w: K. Najder-Stefaniak, Y. Plyska (red.), Człowiek w
przestrzeni spotkań, Zakład Filozofii WNH SGGW, Warszawa 2010, s. 147-155.
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
udział w wykładach – 30h
udział w ćwiczeniach– 15h
konsultacje – 5h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
udział w wykładach – 30h
udział w ćwiczeniach– 15h
konsultacje – 5h

50 h – 2 ECTS

2 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia zefektami przedmiotu:
kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

Wiedza-01

Student zna i rozumie zasady i normy etyczne oraz etykę zawodową
w sposób uporządkowany.

K_W16 ( 1.1.11), B.1.W5., B.2.W2.,
D.1/E.1.W14. )

1

Umiejętności-02

Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z
zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy
złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także
diagnozować i projektować działania praktyczne.
Student potrafi w sposób pogłębiony prezentować własne pomysły,
wątpliwości i sugestie, popierać je rozbudowaną argumentacją w
kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych
autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi.
Student jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i
osobistych; wykazywania aktywności, podejmowania trudu i
odznaczania się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i
zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki;
angażowania się we współpracę.

K_U02 (1.2.4), 1.2.12), 1.2.14), B.2.U1.,
C.U2. )

2

K_U05 ( 1.2.15), 1.2.18), B.2.U5. ,
D.1/E.1.U10. )

2

K_K02 ( 1.3.6), 1.3.7), B.1.K2. , D.1/E.1.K2. )

1

Umiejętności-03

Kompetencje-04

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Emisja głosu
Voice emission
Pedagogika

ECTS

2

Język wykładowy: język polski
Poziom studiów: studia II stopnia
Forma X stacjonarne
Status zajęć: x podstawowe
x obowiązkowe
Numer semestru: 4
 semestr zimowy
studiów:  niestacjonarne
 kierunkowe
 do wyboru
x semestr letni
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: WNH-P-2S-04L-49_19
Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z mechanizmem mówienia i zasadami prawidłowej emisji głosu. Wdrożenie
studentów do świadomych działań w kierunku utrzymania pełnej wydajności i sprawności głosu. Pogłębienie
świadomości studentów w zakresie świadomej pracy aparatem głosowym i przestrzegania zasad higieny.
Wykłady:
1. Znaczenie prawidłowej emisji i higieny głosu dla sprawnej i bezpiecznej pracy w zawodowym posługiwaniu się głosem.
2. Zasady prawidłowej emisji głosu w mówieniu i śpiewaniu.
3. Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii.
4. Wprowadzenie w problematykę zaburzeń funkcji głosowych.
5. Higiena pracy i życia w zawodzie wymagającym wysiłku głosowego.
6. Poznanie zasad pracy nad głosem.
Ćwiczenia:
1. Zapoznanie z ćwiczeniami kształtującymi prawidłową postawę i przygotowującymi mięśnie ciała do udziału w procesie
głosotwórczym.
2, Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozpoznawania i korygowania nieprawidłowości w zakresie
odbudowywania naturalnego sposobu fonacji oraz umiejętności posługiwania się głosem jako narzędziem pracy.
3. Ćwiczenia prawidłowej emisji głosu w mowie i śpiewie.
4. Ćwiczenia usprawniające pracę aparatu oddechowego, fonacyjnego i rezonacyjno-artykulacyjnego
Wykłady – 15h; Ćwiczenia – 15h
Omawianie zagadnień teoretycznych, metoda interaktywna, metoda projektowania, prezentacja multimedialna, dyskusja
dydaktyczna, metoda ćwiczeń.

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Wiedza
Student zna i rozumie:
01 - teorię wychowania, uczenia się i
nauczania oraz innych procesów
edukacyjnych na poziomie
uporządkowanym.

Umiejętności
Kompetencje
Student potrafi:
Student jest gotów:
02 - wybrać i zastosować właściwy dla 03 - pogłębiania świadomości
danej działalności pedagogicznej
poziomu swojej wiedzy i
sposób postępowania, dobierać
umiejętności, rozumienia
środki i metody pracy w celu
potrzeby ciągłego rozwoju
efektywnego wykonania
osobistego i zawodowego.
pojawiających się zadań
zawodowych.
03, 06, 09, 10, 08– prezentacje w trakcie zajęć. 01, 02 – kolokwium, 04, 05, 07 – praca pisemna
Kolokwium, ocena indywidualnego wystąpienia, ocena pracy pisemnej.
W skład oceny końcowej wchodzi:
oceny z kolokwium, ocena pracy pisemnej, ocena z końcowego wystąpienia indywidualnego,
Warunkiem zaliczenia:
- obecność na zajęciach,
- zaliczenie pozostałych elementów składowych.
Sala dydaktyczna

Miejsce realizacji zajęć:
Literatura podstawowa:
BEREJ Joanna : Higiena pracy głosem, Języki Obce w Szkole. 2004, nr 2, s. 14-16
CZWARNY Marzena : Dbaj o głos!, Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 22-23
GACKA Ewa, WYPYCH Alicja : Prawidłowa emisja głosu: higiena pracy nauczyciela, Nowa Szkoła. 2005, nr 4, s. 18-22
GUZY Anna, OCHWAT Magdalena : O emisji głosu w szkole (część 2), Język Polski w Szkole. 2010/2011, nr 2, s. 36-50
JUREWICZ Monika : Co zrobić, żeby mówić i nie zaniemówić : o tym, jak ekonomicznie wykorzystywać narząd głosowy (cz. I), Nowa Szkoła. 2011, nr 4, s. 22-32
PIOTROWSKI Grzegorz : O emisji głosu, Życie Szkoły. – 2010, nr 8, s. 10-16
PLUST Wiktor : Znaczenie prawidłowej emisji głosu w pracy nauczyciela muzyki, Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2009, nr 2, s. 16-20
TOMCZYK Joanna : Zadbaj o głos. Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 40 43
Literatura uzupełniająca:
STYCZEK Irena: Logopedia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe, 1983
WIERZCHOWSKA Bożena: Wymowa polska. - Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych , 1971
WOJTYŃSKI Czesław J.: Emisja głosu. – Warszawa, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970
MINCZAKIEWICZ Elżbieta, Maria : Mowa, rozwój, zaburzenia, terapia. – Kraków, Wyd. Nauk. WSP, 1997
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
15 godz. – udział w wykładach
15 godz. – udział w ćwiczeniach
10 godz. – przygotowanie wystąpienia indywidualnego
12,5 godz. – przygotowanie do sprawdzianu
2, 5 godz.– konsultacji – 0,1 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
15 godz. – udział w wykładach
15 godz. – udział w ćwiczeniach
2,5 godz. - konsultacji

55 h /
2 ECTS

1 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza - 01

Umiejętności – 04

Kompetencje - 09

Efekty uczenia się dla zajęć:

Student zna i rozumie teorię wychowania, uczenia się i nauczania
oraz innych procesów edukacyjnych na poziomie
uporządkowanym.
Student potrafi wybrać i zastosować właściwy dla danej
działalności pedagogicznej sposób postępowania, dobierać środki i
metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się
zadań zawodowych.
Student jest gotowe do pogłębiania świadomości poziomu swojej
wiedzy i umiejętności, rozumienia potrzeby ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego.

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

K_W12 ( 1.1.4), B.1.W4., D.1/E.1.W12.,
D.1/E.1.W6., B.2.W3., C.W5. )

1

K_U10 ( 1.2.2), 1.2.10), 1.2.14), B.1.U6. ,
D.1/E.1.U3. , D.1/E.1.U7. , D.1/E.1.U11. )

1

K_K01 ( 1.3.6), B.1.K1. , C.K1. , D.1/E.1.K9.
)

1

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Psychologia uczenia się
Learning psychology
pedagogika

ECTS

2

Język wykładowy: język polski
Poziom studiów: studia II stopnia
Forma x stacjonarne
Status zajęć: podstawowe
x obowiązkowe
Numer semestru: 4
semestr zimowy
studiów:  niestacjonarne
x kierunkowe
 do wyboru
X semestr letni
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: WNH-P-2S-04L-50_19
Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą psychologii uczenia się. Równocześnie istotne
jest kształtowanie u studentów umiejętności uwzględnienia powiązań uczenia się z innymi procesami poznawczymi oraz
oddziaływaniem różnych zmiennych (m.in. czynników emocjonalnych i kontekstowych). Umożliwi to wdrożenie
studentów do zastosowania wiedzy z zakresu psychologii uczenia się w praktyce.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

- Znajomość współczesnych poglądów i kontrowersji na temat uczenia się i badań poświęconych temu zagadnieniu
- Znajomość mechanizmów uczenia się w kontekście rozwoju procesów poznawczych
- Znajomość psychologicznych i neurobiologicznych (neurodydaktyka) aspektów uczenia się i pracy w grupie
- Praktyka nauczania i uczenia się w środowisku mediów i przy pomocy technologii informacyjnych
a) Wykład; liczba godzin: 15;
b) Ćwiczenia; liczba godzin: 15
Wykład: wykład interaktywny, dyskusja

Metody dydaktyczne:
Ćwiczenia: prezentacje multimedialne, studium przypadków, praca w grupach, rozwiązywanie problemów
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Wiedza
Umiejętności
Student zna i rozumie:
Student potrafi:
01 - rozwój człowieka w cyklu życia
05 - sprawnie posługiwać się
zarówno w aspekcie biologicznym, jak
wybranymi ujęciami
i psychologicznym oraz społecznym na
teoretycznymi w celu
poziomie pogłębionym.
analizowania podejmowanych
02 - rodzaje więzi społecznych i rządzące
działań praktycznych.
nimi prawidłowości istotne z punktu
widzenia procesów edukacyjnych na
poziomie pogłębionym.
03 - biologiczne, psychologiczne, społeczne,
filozoficzne podstawy kształcenia i
wychowania; istotę funkcjonalności i
dysfunkcjonalności, harmonii i
dysharmonii, normy i patologii na
poziomie pogłębionym i
rozszerzonym.
04 - teorię wychowania, uczenia się i
nauczania oraz innych procesów
edukacyjnych na poziomie
uporządkowanym.
Efekty: 01, 02 - w ramach wykładu: test wiedzy

Kompetencje
Student jest gotów do:
06 - pogłębiania świadomości
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, rozumienia
potrzeby ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego.

Efekty: 03, 04 - w ramach ćwiczeń: w wersji papierowej (karty pracy) i praca podczas zajęć (rozwiązywanie problemów)
W ramach wykładu: test papierowy

W ramach ćwiczeń: karty pracy, sporządzenie scenariusza
Elementy i wagi mające wpływ
Zgodnie z oceną punktową przedstawioną studentom
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
Sala dydaktyczna wyposażona w sprzęt multimedialny
Literatura:
BLYTHE GODDARD Sally: Jak osiągać sukcesy w nauce? : uwaga, równowaga i koordynacja. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
BRADWAY Lauren, HILL Barbara Albert: Jak wszechstronnie rozwinąć zdolności dziecka : wybierz najlepsze zajęcia, zabawki, gry, pomoce edukacyjne i sposoby
uczenia się dla Twojego dziecka. Gdańsk : Harmonia Universalis , 2012
FILIPIAK Ewa: Rozwijanie zdolności uczenia się : z Wygotskim i Brunerem w tle. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012
GLASSER William: Każdy uczeń może osiągnąć sukces. Łódź : Pracownia Alternatywnego Wychowania, cop. 2005
KOWALIK Stanisław (red.): Psychologia ucznia i nauczyciela : podręcznik akademicki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
LEDZIŃSKA Maria, CZERNIAWSKA Ewa: Psychologia nauczania : ujęcie poznawcze : podręcznik akademicki. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2011
MIETZEL Gerd: Psychologia kształcenia. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
Wykłady – 15h
Ćwiczenia – 15h
Przygotowania do ćwiczeń – 5h
Konsultacja – 5h
Przygotowanie scenariusza – 15h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Wykłady – 15 h
Ćwiczenia – 15h
Konsultacja – 5h

55 h
2 ECTS

1.3 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza - 01

Wiedza - 02

Wiedza - 03

Wiedza - 04

Umiejętności - 05

Kompetencje - 06

Efekty uczenia się dla zajęć:

Student zna i rozumie rozwój człowieka w cyklu życia zarówno w
aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym na
poziomie pogłębionym.
Student zna i rozumie rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi
prawidłowości istotne z punktu widzenia procesów edukacyjnych
na poziomie pogłębionym.
Student zna i rozumie biologiczne, psychologiczne, społeczne,
filozoficzne podstawy kształcenia i wychowania; istotę
funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii,
normy i patologii na poziomie pogłębionym i rozszerzonym.
Student zna i rozumie teorię wychowania, uczenia się i nauczania
oraz innych procesów edukacyjnych na poziomie
uporządkowanym.
Student potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami
teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań
praktycznych.
Student jest gotów do pogłębiania świadomości poziomu swojej
wiedzy i umiejętności, rozumienia potrzeby ciągłego rozwoju
osobistego i zawodowego.

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

K_W06 ( 1.1.13), B.1.W2., B.1.W5. )

1

K_W07 ( B.1.W3., D.1/E.W15. )

2

K_W11 ( 1.1.7), 1.1.12), B.1.W1., B.2.W6.,
D.1/E.1.W10., B.1.W2., B.2.W5.,
D.1/E.1.W9. )

3

K_W12 ( 1.1.4), B.1.W4., D.1/E.1.W12.,
D.1/E.1.W6., B.2.W3., C.W5. )

3

K_U08 ( 1.2.8), 1.2.11), C.U4. , D.1/E.1.U2.)

2

K_K01 ( 1.3.6), B.1.K1. , C.K1. , D.1/E.1.K9.)

1

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Komunikacja społeczna w pracy pedagoga
Interpersonal communication in the work of a teacher
pedagogika

ECTS

2

Język wykładowy: język polski
Poziom studiów: studia II stopnia
Forma x stacjonarne
Status zajęć: podstawowe
x obowiązkowe
Numer semestru: 4
semestr zimowy
studiów:  niestacjonarne
x kierunkowe
 do wyboru
X semestr letni
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: WNH-P-2S-04L-51_19
Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą komunikacji interpersonalnej w pracy
pedagoga. Równocześnie istotne jest kształtowanie u studentów umiejętności aktywnego słuchania oraz odpowiedniego
przekazywania informacji. Umożliwi to wdrożenie studentów do zastosowania wiedzy o komunikowaniu w praktyce.
Tematyka zajęć:
- procesy komunikowania się, bariery w komunikowaniu się,
- style komunikowania się uczniów i nauczyciela,
- bariery w komunikowaniu się w klasie,
- różne formy komunikacji - autoprezentacja, aktywne słuchanie, efektywne nadawanie, komunikacja niewerbalna,
- porozumiewanie się w sytuacjach konfliktowych
- zachowania asertywne, agresywne i uległe,
- stres i radzenie sobie z nim, porozumiewanie się ludzi w instytucjach,
- reguły współdziałania,
a) Wykład; liczba godzin: 15;
b) Ćwiczenia; liczba godzin: 15
Wykład interaktywny z wykorzystaniem prezentacji wybranych treści werbalnych i wizualnych oraz z elementami
konwersatoryjnymi; ćwiczenia aktywizujące studentów do samodzielnej aktywności poznawczej i wykorzystywania
wiedzy z przedmiotu w przyszłej aktywności zawodowej i w życiu.

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wiedza
Student zna i rozumie:
01 - rozwój człowieka w cyklu życia
zarówno w aspekcie biologicznym, jak
i psychologicznym oraz społecznym na
poziomie pogłębionym.
02 - rodzaje więzi społecznych i rządzące
nimi prawidłowości istotne z punktu
widzenia procesów edukacyjnych na
poziomie pogłębionym.
03 - biologiczne, psychologiczne, społeczne,
filozoficzne podstawy kształcenia i
wychowania; istotę funkcjonalności i
dysfunkcjonalności, harmonii i
dysharmonii, normy i patologii na
poziomie pogłębionym i
rozszerzonym.

Umiejętności
Student potrafi:
04 - sprawnie porozumiewać się przy
użyciu różnych kanałów i technik
komunikacyjnych ze specjalistami
w zakresie pedagogiki, jak i z
odbiorcami spoza grona
specjalistów, korzystając z
nowoczesnych rozwiązań
technologicznych.
05 - w sposób klarowny, spójny i
precyzyjny wypowiadać się w mowie i
na piśmie, konstruować rozbudowane
ustne i pisemne uzasadnienia na
tematy dotyczące różnych zagadnień
pedagogicznych z wykorzystaniem
różnych ujęć teoretycznych,
korzystając zarówno z dorobku
pedagogiki, jak i innych dyscyplin
naukowych.
06 - pracować w zespole; wyznaczać
oraz przyjmować wspólne cele
działania; przyjąć rolę lidera w zespole.

Kompetencje
Student jest gotów do:
07 - doceniania znaczenia nauk
pedagogicznych dla rozwoju
jednostki i prawidłowych
więzi w środowiskach
społecznych, pozytywnego
nastawienia do nabywania
wiedzy z zakresu
studiowanej dyscypliny
naukowej i budowania
warsztatu pracy pedagoga.
08 - bycia wrażliwym na
problemy edukacyjne,
komunikowania się i
współpracy z otoczeniem, w
tym z osobami niebędącymi
specjalistami w danej
dziedzinie, oraz do
aktywnego uczestnictwa w
grupach i organizacjach
realizujących działania
pedagogiczne.

Efekty: 01, 02, 03 - w ramach wykładu: test wiedzy
Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Efekty: 03, 04, 05, 06, 07 - w ramach ćwiczeń: w wersji papierowej (karty pracy) i praca podczas zajęć (rozwiązywanie
problemów)
W ramach wykładu: test papierowy

W ramach ćwiczeń: karty pracy, sporządzenie scenariusza
Elementy i wagi mające wpływ
Zgodnie z oceną punktową przedstawioną studentom
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
Sala dydaktyczna wyposażona w sprzęt multimedialny
Literatura podstawowa:
Komunikacja i edukacja - ku synergiczności porozumiewania się / pod red. Danuty Wosik-Kawali [et al.]. - Toruń : Wydawnictwo Adam
Marszałek, cop. 2011
Komunikacja kluczem do integracji : przewodnik dla nauczyciela / Katarzyna Kobylacka-Sikora. - Grudziądz : Urząd Miejski, 2012
Komunikacja niewerbalna : o porozumiewaniu się nauczycieli i uczniów w edukacji wczesnoszkolnej / Beata Sufa. - Kraków : Wydawnictwo
Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008
Komunikacja pisemna i dokumentacja w kontaktach szkoła - rodzina i jej normatywno-dyrektywne aspekty / Agnieszka Konieczna. - Warszawa :
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010
Komunikacja społeczna a wartości w edukacji : nowe znaczenie i sytuacje. T. 1, Humanistyczne (i inne) konteksty komunikowania "się i "Ja" w

obszarze wartości wewnątrz edukacji / red. nauk. Wojciech J. Maliszewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007
Rodzicielskie komunikaty akceptacji w kontekście samooceny młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się/Agnieszka PawlukSkrzypek, Anna Witek (w:) M. Podkowińska (red.) Komunikacja w rodzinie, Warszawa 2016, s. 23-41
Literatura uzupełniająca:
Komunikacja społeczna a wartości w edukacji : nowe znaczenie i sytuacje. T. 2, Szkolna przestrzeń interakcji i działań komunikacyjnych / red.
nauk. Wojciech J. Maliszewski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2007
Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole / pod red. Klaudii Błaszczyk, Mirosława Drzewowskiego i Wojciecha J.
Maliszewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009
Komunikacja społeczna w edukacji : inspiracje, analizy, działania / pod red. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz, Kazimierza Czerwińskiego i
Wojciecha J. Maliszewskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009
Komunikacja społeczna w zarządzaniu : proces komunikowania w relacjach międzyosobowych / red. nauk. Wojciech J. Maliszewski, Kazimierz
Czerwiński, Hubert Paluch. - Toruń [etc.] : Wydawnictwo Adam Marszałek [etc.], cop. 2012
Komunikacja społeczna - negocjacje - edukacja : perspektywa wielu kultur / red. nauk. Zbigniew Nęcki, Wojciech J. Maliszewski, Kazimierz
Czerwiński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Gniezno : Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Milenium, 2012
Komunikacja werbalna nauczyciela i ucznia na lekcji / Małgorzata Mądry-Kupiec. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
Wykłady – 15h
Ćwiczenia – 15h
Przygotowania do ćwiczeń – 5h
Konsultacja – 5h
Przygotowanie scenariusza – 15h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Wykłady – 15h
Ćwiczenia – 15h
Przygotowania do ćwiczeń – 5h

55 h
2 ECTS

1.3 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza - 01

Wiedza - 02

Wiedza - 03

Umiejętności – 04

Umiejętności – 05

Umiejętności – 06
Kompetencje – 07

Kompetencje – 08

Efekty uczenia się dla zajęć:

Student zna i rozumie rozwój człowieka w cyklu życia zarówno w
aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym na
poziomie pogłębionym.
Student zna i rozumie rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi
prawidłowości istotne z punktu widzenia procesów edukacyjnych
na poziomie pogłębionym.
Student zna i rozumie biologiczne, psychologiczne, społeczne,
filozoficzne podstawy kształcenia i wychowania; istotę
funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii,
normy i patologii na poziomie pogłębionym i rozszerzonym.
Student potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych
kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie
pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów,
korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
Student potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny
wypowiadać się w mowie i na piśmie, konstruować rozbudowane
ustne i pisemne uzasadnienia na tematy dotyczące różnych
zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć
teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i
innych dyscyplin naukowych.
Student potrafi pracować w zespole; wyznaczać oraz przyjmować
wspólne cele działania; przyjąć rolę lidera w zespole.
Student jest gotów do doceniania znaczenia nauk pedagogicznych
dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach
społecznych, pozytywnego nastawienia do nabywania wiedzy z
zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu
pracy pedagoga.
Student jest gotów do bycia wrażliwym na problemy edukacyjne,
komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami
niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego
uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania
pedagogiczne.

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

K_W06 ( 1.1.13), B.1.W2., B.1.W5. )

1

K_W07 ( B.1.W3., D.1/E.W15. )

2

K_W11 ( 1.1.7), 1.1.12), B.1.W1., B.2.W6.,
D.1/E.1.W10., B.1.W2., B.2.W5.,
D.1/E.1.W9. )

3

K_U03 ( 1.2.15), 1.2.16), B.1.U3., C.U7.,
C.U8., B.1.U4., C.U3. )

1

K_U04 ( 1.2.8), 1.2.15), 1.2.18), B.1.U3. )

2

K_U12 ( 1.2.9), 1.2.17), D.1/E.1.U6. )

3

K_K03 ( B.2.K3. , C.K2. , D.1/E.1.K3. )

1

K_K07 ( 1.3.3), 1.3.5), B.2.K4. , D.1/E.1.K6.
, D.1/E.1.K7. )

2

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika szkolna
School pedagogy
pedagogika

ECTS

4

Język wykładowy: język polski
Poziom studiów: studia II stopnia
Forma x stacjonarne
Status zajęć: podstawowe
x obowiązkowe
Numer semestru: 4
semestr zimowy
studiów:  niestacjonarne
x kierunkowe
 do wyboru
X semestr letni
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy: WNH-P-2S-04L-52_19
Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą pedagogiki szkolnej. Równocześnie istotne jest
kształtowanie u studentów umiejętności uwzględnienia pedagogiki szkolnej w kontekście praw człowieka oraz potrzeb
współczesnego świata. Dodatkowo ważne jest poznanie przez nich założeń pracy szkoły oraz zasad tworzenia i realizacji
programów edukacyjnych w perspektywie prowadzenia dokumentacji szkolnej. Ponadto istotne jest z perspektywy
podejmowanego zagadnienia zapoznanie studentów z metodyką pracy w środowisku szkolnym. Umożliwi to wdrożenie
studentów do zastosowania wiedzy z zakresu pedagogiki szkolnej się w praktyce.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

- Przybliżenie współczesnych poglądów badań poświęconych temu zagadnieniu
- Analiza problemów i wyzwań pedagogiki szkolnej
- Zapoznanie z założeniami pracy szkoły oraz warunkami ich realizacji
- Znajomość specyfiki pracy w środowisku szkolnym
- Przybliżenie aspektów z zakresu pracy z uczniami i nauczycielami
- Znajomość podstawowych problemów edukacyjnych
a) Wykład; liczba godzin: 30;
b) Ćwiczenia; liczba godzin: 15
Wykład: wykład interaktywny, dyskusja

Metody dydaktyczne:
Ćwiczenia: prezentacje multimedialne, praca w grupach, rozwiązywanie problemów
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Wiedza
Student zna i rozumie:
01 - pogłębioną wiedzę na temat rozwoju
człowieka w cyklu życia zarówno w
aspekcie biologicznym, jak i
psychologicznym oraz społecznym.
02 - pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi
społecznych i o rządzących nimi
prawidłowościach istotnych z punktu
widzenia procesów edukacyjnych.

Umiejętności
Student potrafi:
03 - obserwować, wyszukiwać i
przetwarzać informacje na temat
zjawisk społecznych rozmaitej
natury, przy użyciu różnych
źródeł oraz interpretowania ich z
punktu widzenia problemów
edukacyjnych
04 - wykorzystywać i integrować
wiedzę teoretyczną z zakresu
pedagogiki oraz powiązanych z
nią dyscyplin w celu analizy
złożonych problemów
edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych,
pomocowych i terapeutycznych,
a także diagnozowania i
projektowania działań
praktycznych.
Efekty: 01, 02 - w ramach wykładu: test wiedzy

Kompetencje
Student jest gotów do:
05 - podejmowania wyzwań
zawodowych i osobistych;
wykazuje aktywność,
podejmuje trud i odznacza
się wytrwałością w
podejmowaniu
indywidualnych i
zespołowych działań
profesjonalnych w zakresie
pedagogiki; angażuje się we
współpracę.
06 - bycia odpowiedzialnym za
zachowanie dziedzictwa
kulturowego regionu, kraju,
Europy i świata.

Efekty: 03, 04 05, 06 - w ramach ćwiczeń: w wersji papierowej (karty pracy) i praca podczas zajęć (rozwiązywanie
problemów)
W ramach wykładu: test papierowy

W ramach ćwiczeń: karty pracy
Elementy i wagi mające wpływ
Zgodnie z oceną przedstawioną studentom
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
Sala dydaktyczna wyposażona w sprzęt multimedialny
Literatura:
Adamek I. Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2000
Adamek I. Rozwiązywanie problemów przez dzieci. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1997
Buehl D., Strategie aktywnego nauczania, czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2004
Feinber W., Soltis J., Szkoła i społeczeństwo, WSiP, Warszawa 2000
Jakowicka M. Wzbogacanie doświadczeń uczniów klas początkowych w kontaktach ze środowiskiem. Warszawa 1982
Kałuszyński M., Nauczyciel i uczeń. Problemy etyczne wychowania i nauczania, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2002
Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne - renesans myśli naukowej, TRANS HUMANA, Białystok 2011
Kopaczyńska I., Ocenianie szkolne wspierające rozwój ucznia, Oficyna Wydawnicza „Impuls“, Kraków 2004
Łuczak B. Nauczanie integralne w kl I- III. Oficyna wydawnicza G P , Poznań 2000
Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WaiP, Warszawa 2007
Sowińska H. Dynamika przemian klas szkolnych. Poznań 1987

UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
udział w zajęciach - 45h
przygotowanie do zajęć - 25h
przygotowanie do egzaminu - 15h
konsultacje - 5h
kwerenda biblioteczna - 10h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Wykłady – 30 h
Ćwiczenia – 15h
Konsultacja – 5h

100 h – 4 ECTS

2.0 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza - 01

Wiedza - 02

Umiejętności - 03

Umiejętności - 04

Kompetencje - 05

Kompetencje - 06

Efekty uczenia się dla zajęć:

Student zna i rozumie pogłębioną wiedzę na temat rozwoju
człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i
psychologicznym oraz społecznym.
Student zna i rozumie pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi
społecznych i o rządzących nimi
prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów
edukacyjnych.
Student potrafi obserwować, wyszukiwać i przetwarzać informacje
na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu
różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia
problemów edukacyjnych
Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z
zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy
złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a
także diagnozowania i projektowania działań praktycznych.
Student jest gotów do podejmowania wyzwań zawodowych i
osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się
wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych
działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we
współpracę.
Student jest gotów do bycia odpowiedzialnym za zachowanie
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

K_W06 ( D.1/E.1.W14. )

1

K_W07 ( D.1/E.1.W15. )

2

K_U01 ( D.1/E.1.U2. )

1

K_U02 ( D.1/E.1.U1. )

2

K_K02 ( D.1/E.1.K2. )

2

K_K08 ( D.1/E.1.K9. )

1

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Forma
studiów:

Metodyka współpracy z rodzicami
Methodology of cooperation with parents
Pedagogika

Język wykładowy: język polski
x stacjonarne
Status zajęć:
niestacjonarne

 podstawowe
× kierunkowe

× obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):
Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

ECTS

3

Poziom studiów: studia II stopnia
 semestr zimowy
x semestr letni
Numer
WNH-P-2S-04L-53_19
katalogowy:

Numer semestru:4
2019/2020

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Zapoznanie studentów z metodyką współpracy pedagoga z rodzicami oraz ze środowiskiem. Równocześnie istotne jest
rozwinięcie umiejętności praktycznych studentów, które będą im niezbędne w procesie efektywnej współpracy z
rodzicami uczniów.
Prawa i obowiązki nauczycieli w kontaktach z rodzicami
Formy współpracy grupowej i indywidualnej z rodzicami
Metody współpracy z trudnymi rodzicami
Scenariusze spotkań z rodzicami z wykorzystaniem metod aktywizujących
Przygotowanie scenariusza spotkania z rodzicami
a)
Wykłady: liczba godzin 15h
b) Ćwiczenia: liczba godzin 15h
Wykład: wykład interaktywny, dyskusja

Metody dydaktyczne:
Ćwiczenia: prezentacje multimedialne, studium przypadków, praca w grupach, rozwiązywanie problemów
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wiedza
Umiejętności
Student zna i rozumie:
Student potrafi:
01 - pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o 05 - w sposób klarowny, spójny i
współczesnych kierunkach rozwoju
precyzyjny wypowiadać się w
pedagogiki, jej nurtach i systemach
mowie i na piśmie, posiada
pedagogicznych, rozumie ich
umiejętność konstruowania
historyczne i kulturowe
rozbudowanych ustnych i
uwarunkowania.
pisemnych uzasadnień na tematy
02 - rozszerzoną wiedzę o różnych
dotyczące różnych zagadnień
rodzajach struktur społecznych i
pedagogicznych z wykorzystaniem
instytucjach życia społecznego oraz
różnych ujęć teoretycznych,
zachodzących między nimi relacjach
korzystając zarówno z dorobku
istotnych z punktu widzenia
pedagogiki, jak i innych dyscyplin
procesów edukacyjnych.
naukowych.
03 - pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na
06 - pracować w zespole; umie
temat biologicznych,
wyznaczać oraz przyjmować
psychologicznych, społecznych,
wspólne cele działania; potrafi
filozoficznych podstaw kształcenia i
przyjąć rolę lidera w zespole.
wychowania; rozumie istotę
funkcjonalności i dysfunkcjonalności,
harmonii i dysharmonii, normy i
patologii.
04 - uporządkowaną wiedzę na temat
zasad i norm etycznych oraz etyki
zawodowej
Efekty: 01, 02, 03 - w ramach wykładu: test wiedzy

Kompetencje
Student jest gotów do:
07- docenienia znaczenia nauk
pedagogicznych dla rozwoju
jednostki i prawidłowych więzi
w środowiskach społecznych,
ma pozytywne nastawienie do
nabywania wiedzy z zakresu
studiowanej dyscypliny
naukowej i budowania
warsztatu pracy pedagoga.
08- bycia przekonany o
konieczności i doniosłości
zachowania się w sposób
profesjonalny i przestrzegania
zasad etyki zawodowej;
dostrzega i formułuje problemy
moralne i dylematy etyczne
związane z własną i cudzą
pracą; poszukuje optymalnych
rozwiązań i możliwości
korygowania nieprawidłowych
działań pedagogicznych.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:
Efekty: 03, 04, 05, 06, 07. 08 - w ramach ćwiczeń: w wersji papierowej (karty pracy, sporządzenie scenariusza i praca
podczas zajęć (rozwiązywanie problemów)
W ramach wykładu: test papierowy
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:
W ramach ćwiczeń: karty pracy, sporządzenie scenariusza
Elementy i wagi mające wpływ
Zgodnie z oceną punktową przedstawioną studentom
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
Sala dydaktyczna
Literatura:
1. M. Babiuch, Jak współpracować z rodzicami "trudnych" uczniów?, WSiP 2005.
2. C.J Christopher "Nauczyciel-rodzic. Skuteczne porozumiewanie się", GWP, Gdańsk 2004
3. M. Mendel, Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, wyd. Harmonia, Gdańsk 2007
4. M. Łobocki: Współdziałanie nauczycieli i rodziców procesie wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1985
5. Plyska, Y., 1997. Wpływ rodziny na aktywność kulturową kandydatów do zawodu nauczycieiskiego Poiski i Ukrainy (studium porównawcze). W: Rodzina
wobec wyzwań edukacji międzykulturowej. J. Nikitorowicz, red. Białystok: Trans Humana, s. 274-290
UWAGI
Student zaliczający przedmiot w minimalnym akceptowalnym stopniu (ocena 3) otrzymuje pełną liczbę punktów ECTS.

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się:
Wykłady – 15 h - 0,6 ECTS
Ćwiczenia – 15h - 0,6 ECTS
Przygotowania do ćwiczeń – 15h - 0,6 ECTS
Konsultacja – 15 h - 0,6 ECTS
Scenariusz spotkania z rodzicami – 15h - 0,6 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Ćwiczenia – 15h – 0,6 ECTS
Konsultacja 15 h – 0,6 ECTS
Wykłady – 15h – 0,6 ECTS

75 h / 3 ECTS

1.8 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza - 01

Wiedza - 02

Wiedza - 03

Wiedza - 04

Umiejętności - 05

Umiejętności - 06

Kompetencje - 07

Kompetencje - 08

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

Student zna i rozumie pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o
współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i
systemach pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe
uwarunkowania.
Student zna i rozumie rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach
struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz
zachodzących między nimi relacjach istotnych z punktu widzenia
procesów edukacyjnych.

K_W03 ( D.1/E.1.W2. )

1

K_W08 ( D.1/E.1.W7., D.1/E.1.W12. )

3

Student zna i rozumie pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat
biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych
podstaw kształcenia i wychowania; rozumie istotę funkcjonalności i
dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii.
Student zna i rozumie uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm
etycznych oraz etyki zawodowej

K_W11 ( D.1/E.1.W6., D.1/E.1.W10. )

2

K_W16 ( D.1/E.1.W13. )

3

Student potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać
się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania
rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy
dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem
różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku
pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych.
Student potrafi pracować w zespole; umie wyznaczać oraz
przyjmować wspólne cele działania; potrafi przyjąć rolę lidera w
zespole.

K_U04 ( D.1/E.1.U7. )

1

K_U12 ( D.1/E.1.U5. )

1

Student jest gotów do docenienia znaczenia nauk pedagogicznych
dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach
społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z
zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu
pracy pedagoga.
Student jest gotów do bycia przekonany o konieczności i doniosłości
zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki
zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy
etyczne związane z własną i cudzą pracą; poszukuje optymalnych
rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań
pedagogicznych.

K_K03 ( D.1/E.1.K3. )

1

K_K05 ( D.1/E.1.K4. , D.1/E.1.K8. )

2

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

Style przewodzenia, specyfika przywództwa edukacyjnego
Leadership Styles, Peculiarities of Educational Leadership
Pedagogika

ECTS

2

Język wykładowy: język polski
Poziom studiów: studia II stopnia
Forma x stacjonarne
Status zajęć:  podstawowe
x obowiązkowe
Numer semestru: 4
 semestr zimowy
studiów:  niestacjonarne
x kierunkowe
 do wyboru
x semestr letni
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020 Numer katalogowy:
WNH-P-2S-04L-54_19
Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze tematyką przywództwa oraz specyfiką przywództwa w sferze edukacyjnej
na przykładzie placówki oświatowej. Studentom przedstawione zostaną najważniejsze koncepcje przywództwa z
uwzględnieniem szeregu teorii zarządzania zasobami ludzkimi, a następnie przedstawiona zostanie specyfika oraz różne
style przewodzenia w placówkach oświatowych.
Tematyka zajęć: Strukturalne aspekty sprawowania władzy a przywództwo: wybrane podejścia teoretyczne. Biurokracja.
Władza w organizacjach a sprawowanie władzy w szkole. Organizacja jako proces: „przywódcy”, „przedsiębiorcy” i
„kierownicy”. Przywództwo a kierowanie. Procesy podejmowania decyzji kierowniczych. Zarządzający i ich style kierowania.
Rodzaje autorytetu. Wartości w przywództwie edukacyjnym. Kompetencje przywódcze i ich rozwój. Wybrane typologie
przywództwa w edukacji. Kierunki rozwoju przywództwa, w tym przywództwa edukacyjnego we współczesnym świecie:
transformacyjne, zorientowane na nauczanie, rozproszone, systemowe.
a) Wykład 15 h
Wykład z elementami dyskusji i rozpoznania stylów przywództwa studentów
Wiedza z zakresu podstaw teorii organizacji i zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi w placówce oświatowej oraz
zarządzania talentami
Kompetencje
Student jest gotów:

Kompetencje
Student jest gotów:

Kompetencje
Student jest gotów:

01 - współczesne koncepcje przywództwa i
ich zastosowanie w sferze zarządzania
edukacyjnego.
02 - podstawowe zagadnienia związane z
zarządzaniem personelem w instytucji
edukacyjnej.

03 - stosować w praktyce zasady
przywództwa edukacyjnego –
inicjowania,
planowania, organizowania i
realizacji procesów uczenia się.
04 - organizować i efektywnie
kierować pracą zespołu w instytucji
edukacyjnej.

05 - komunikowania się z różnymi
osobami, zespołami i
organizacjami wewnątrz i w
otoczeniu instytucji edukacyjnej;
wywiera motywujący wpływ na
członków zespołu instytucji
edukacyjnej oraz
współpracujących z nią członków
innych organizacji.

Efekty uczenia się:

06 - organizowania i kierowania
pracą różnorodnych zespołów
funkcjonujących w instytucji
edukacyjnej; podejmuje
odpowiedzialność za powierzone
zadania, także związane z rolą
przywódczą.
Sposób weryfikacji efektów uczenia
Egzamin ustny (01, 02, 03) + indywidualna praca pisemna (01, 02, 03, 04, 05, 06)
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
Wykaz pytań egzaminacyjnych + indywidualna praca pisemna
efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
Egzamin ustny (50%) + indywidualna praca pisemna (50%)
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
Sala dydaktyczna
Literatura podstawowa:
1. http://czytelnia.frse.org.pl/media/Przywodztwo_nauczycieli-calosc1_sWohF9y.pdf
2. Kapcia, M. Wojnarowska, red. W drodze do przywództwa edukacyjnego. Warszawa ORE 2015.
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/764/W_drodze_do_przywodca_1.pdf
3. M. Podkowińska, Procesy komunikowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Warszawa 2009. Podrozdziały 2.4 oraz 3.3.
Literatura uzupełniająca:
4. W. Daniecki. Koniec z makiawelistycznym zarządzaniem: od teraz podmiotowe przywództwo. Warszawa: CeDeWu, 2016.
5. Różański, G. Lech, „Indywidualny system wartości jako czynnik kształtujący style kierowania dyrektorów szkół”. Edukacja-Technika-Informatyka,
2/20/2017, s. 180-186. http://eti.rzeszow.pl/docs/ETI_7_2.pdf
6. K. Novikova, „Zarządzanie sukcesem w rozwoju osobistym”, Journal of Modern Science 31 no. 4 (2016): 157-176. http://www.jomswsge.com/pdf80065-16048?filename=Zarzadzanie%20sukcesem%20w.pdf
7. S. M. Kwiatkowski, J. M. Michalak, Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce. Warszaw FRSE 2010.
http://czytelnia.frse.org.pl/media/PrzywodztwoEdukacyjne_net.pdf
8. J.M. Michalak, Przywództwo w zarządzaniu szkołą. Warszawa ORE http://www.bc.ore.edu.pl/Content/618/przywodztwo_w_zarzadzaniu_szkola.pdf
9. J. Madalińska-Machalak, red. Przywództwo nauczycieli. Warszawa FRSE 2018
UWAGI
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
15 h udział w wykładach – 0,6 ECTS
55 h przygotowanie do egzaminu – 2,2 ECTS
5 h konsultacje z prowadzącym – 0,2 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
15 h udział w wykładach – 0,6 ECTS
5 h konsultacje z prowadzącym – 0,2 ECTS
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu
Efekty uczenia się dla zajęć:

Wiedza -01
Wiedza -02
Umiejętności -03

Umiejętności -04
Kompetencje -05

Kompetencje -06

75 h

0,8 ECTS

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

Student zna i rozumie współczesne koncepcje przywództwa i ich
zastosowanie w sferze zarządzania edukacyjnego.
Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia związane z
zarządzaniem personelem w instytucji edukacyjnej.
Student potrafi stosować w praktyce zasady przywództwa
edukacyjnego – inicjowania, planowania, organizowania i realizacji
procesów uczenia się.

K_W05 ( D.1/E.1.W3. )

3

K_W12 ( D.1/E.1.W4. )

2

K_U04 ( D.1/E.1.U7. )

3

Student potrafi organizować i efektywnie kierować pracą zespołu
w instytucji edukacyjnej.
Student jest gotów do komunikowania się z różnymi osobami,
zespołami i organizacjami wewnątrz i w otoczeniu instytucji
edukacyjnej;
wywiera motywujący wpływ na członków zespołu instytucji
edukacyjnej oraz współpracujących z nią członków innych
organizacji.
Student jest gotów do organizowania i kierowania pracą
różnorodnych zespołów funkcjonujących w instytucji edukacyjnej;
podejmuje odpowiedzialność za powierzone zadania, także
związane z rolą przywódczą.

K_U05 ( D.1/E.1.U5. )

3

K_K03 ( D.1/E.1.K3. )

2

K_K04 ( D.1/E.1.K6. )

2

*)
3 – znaczący i szczegółowy
2 – częściowy
1 – podstawowy

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Kluczowe kompetencje dyrektora placówki oświatowej jako lidera organizacji

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Key competencies of director of education institution as a institutional leaders

Zajęcia dla kierunku studiów:

3

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Forma X stacjonarne
studiów: niestacjonarne

ECTS

Poziom studiów: II

Status zajęć:  podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 4
2019/2020

Numer katalogowy:

semestr zimowy
x semestr letni
WNH-P-2S-04L-55_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wprowadzenie studentów w problematykę kierowania i zarządzania placówką oświatową. Pojęcie przywództwa
edukacyjnego, jako skutecznej metody podnoszenia jakości pracy szkoły. Kluczowe kompetencje dyrektora szkoły
(podstawy prawne). Typy przywództwa. Sposoby motywowania pracowników. Dyrektor, lider, przywódca, kierownik,
menadżer. Podstawy skutecznego zarządzania. Konflikty w szkole. Marketing oświatowy. Mowa ciała w pracy.
Wyposażenie studentów w umiejętności pozwalające skutecznie zarządzać szkołą i kierować zespołem.
Kształtowanie u studentów umiejętności diagnozowania potrzeb szkoły, planowania pracy szkoły, organizowania procesu
dydaktycznego i wychowawczego w aspekcie kierowniczym.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wypracowanie umiejętności przekładania teoretycznych zasad na praktyczną działalność.
Uwrażliwienie studentów na samoobserwacje i krytyczną analizę swoich poczynań w pracy dyrektora szkoły.
Ukazanie dobrych praktyk kierowniczych i zarządczych.
Wykłady:
1) Wprowadzenie studentów w problematykę kierowania i zarządzania placówką oświatową.
2) Pojęcie przywództwa edukacyjnego, jako skutecznej metody podnoszenia jakości pracy szkoły.
3) Kluczowe kompetencje dyrektora szkoły (podstawy prawne).
4) Typy przywództwa.
5) Sposoby motywowania pracowników.
6) Dyrektor, lider, przywódca, kierownik, menadżer.
7) Podstawy skutecznego zarządzania.
8) Konflikty w szkole – w praktyce szkolnej.
9) Marketing oświatowy – w praktyce szkolnej.
10) Mowa ciała w pracy.
11) Ukazanie dobrych praktyk kierowniczych i zarządczych.

Wykłady; liczba godzin 15
ćwiczenia; liczba godzin 15

Wykład interaktywny z elementami dyskusji, interpretacja tekstów źródłowych, filmów.

Pedagogika, Teoretyczne podstawy kształcenia, Teoretyczne podstawy wychowania
Wiedza
Umiejętności
Kompetencje
Student zna i rozumie:
Student potrafi:
Student jest gotów do:
01 - wiedzę na temat psychologicznych i
03 - stosować w praktyce zasady
pedagogicznych podstaw kierowania
przywództwa edukacyjnego –
procesami edukacyjnymi.
inicjowania,
02 - podstawowe zagadnienia związane z
planowania, organizowania i realizacji
zarządzaniem personelem w instytucji
procesów uczenia się.
edukacyjnej.
04 - organizować i efektywnie
kierować pracą zespołu w instytucji
edukacyjnej.
05 - interpretować zjawiska społeczne
wokół szkoły i ich znaczenie dla
organizacji procesów uczenia się.
06 - budować programy profilaktyczne
uwzględniające potrzeby i
uwarunkowania społeczności
skupionej wokół instytucji edukacyjnej.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Efekty: 01-06– opracowanie materiałów w ramach pracy własnej, ocena wystąpień w trakcie zajęć

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Protokół egzaminacyjny; opracowane materiały własne

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Ocena końcowa składa się z: 50% oceny z opracowanych materiałów własnych, 50% oceny aktywności studenta na
zajęciach

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna
23)

Literatura podstawowa :
1. Brzywica A. L.: Być dyrektorem szkoły. Gdynia 2013.
2. Dzierzgowska I.: Dyrektor szkoły. Warszawa 2005.
3. Kaczmarek-Śliwińska M.. (2015). Public relations organizacji w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się. Difin,
Warszawa: 2015.
4. Kanter R. M., (1997). Liderzy światowej klasy. Potęga partnerskiego współdziałania, [w:] F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Lider przyszłości.
Warszawa: Business Press.
5. Work J. W., (1997). Kierowanie zróżnicowaną kadrą pracowniczą, [w:] F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Lider przyszłości. Warszawa: Business
Press.
Literatura uzupełniająca:
1. Stryjkowski W., Stryjkowska J., Pielachowski J.: Koncepcje nauczyciela szkoły współczesnej. Poznań 2007.
2. Kaczmarek-Śliwińska M., (2012). Możliwości edukacyjne instrumentów nowych mediów na przykładzie lip dub’a, [W:] „Studia Edukacyjne”, nr 23,
Wydawnictwo Naukowe UAM.
3. Mazurkiewicz G., (2012). Jakość edukacji: społeczne oczekiwania, polityczne decyzje i praktyczne implementacje, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Jakość
edukacji. Różnorodne perspektywy. Kraków: Wydawnictw Uniwersytetu Jagiellońskiego.
UWAGI
Student zaliczający przedmiot w minimalnym akceptowalnym stopniu (ocena 3) otrzymuje pełną liczbę punktów ECTS.

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowasumarycznaliczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
Udział w wykładach i ćwiczeniach – 30h
Konsultacje – 5h
Praca własna studenta – 40h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Udział w wykładach i ćwiczeniach – 30h
Konsultacje – 5h

75 h

1,4 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia zefektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza - 01
Wiedza - 02
Umiejętności -03

Umiejętności - 04
Umiejętności - 05
Umiejętności - 06

Efekty uczenia się dla zajęć:

Student zna i rozumie wiedzę na temat psychologicznych i
pedagogicznych podstaw kierowania procesami edukacyjnymi.
Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia związane z
zarządzaniem personelem w instytucji edukacyjnej.
Student potrafi stosować w praktyce zasady przywództwa
edukacyjnego – inicjowania, planowania, organizowania i realizacji
procesów uczenia się.
Student potrafi organizować i efektywnie kierować pracą zespołu
w instytucji edukacyjnej.
Student potrafi interpretować zjawiska społeczne wokół szkoły i
ich znaczenie dla organizacji procesów uczenia się.
Student potrafi budować programy profilaktyczne uwzględniające
potrzeby i uwarunkowania społeczności skupionej wokół instytucji
edukacyjnej.

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

K_W04 ( D.1/E.1.W2., D.1/E.1.W5. )

2

K_W12 ( D.1/E.1.W4. )

2

K_U04 ( D.1/E.1.U7. )

3

K_U05 ( D.1/E.1.U5. )

3

K_U08 ( D.1/E.1.U3. )

2

K_U09 ( D.1/E.1.U11. )

2

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Human resources management

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

x stacjonarne
niestacjonarne

Status zajęć:

2

Poziom studiów: studia II stopnia

 podstawowe
 kierunkowe

 obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 4

2019/2020

x semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-P-2S-04L-56_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką zarządzania najcenniejszym zasobem organizacji – ludźmi na
przykładzie placówki oświatowej. Studentom przedstawione zostaną główne założenia sprawnego systemu zarządzania
zasobami ludzkimi, a następnie przedstawiona zostanie specyfika zarządzania zasobami osobowymi w placówkach oświatowych.

Założenia, cele i opis zajęć:
Zasoby ludzkie w organizacji; cele zarządzania zasobami ludzkimi; Dobór kadr w placówce oświatowej; szkolenia i rozwój
pracowników; ocena okresowa i bieżąca; komunikacja wewnętrzna w placówkach oświatowych; kultura organizacyjna; system
wynagrodzeń i motywacji

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

a)

Wykład

-

liczba godzin 15

b)

Ćwiczenia

-

liczba godzin 15

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, prezentacje multimedialne, analiza przypadków

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Teoretyczne podstawy wychowania, Teoretyczne podstawy kształcenia, Psychologia rozwojowa
Wiedza
Student zna i rozumie:
01 - podstawowe zagadnienia związane z
zarządzaniem personelem w instytucji
edukacyjnej.

Efekty uczenia się:

Umiejętności
Student potrafi:
02 - stosować w praktyce zasady
przywództwa edukacyjnego –
inicjowania,
planowania, organizowania i realizacji
procesów uczenia się.
03 - organizować i efektywnie
kierować pracą zespołu w instytucji
edukacyjnej.

Kompetencje
Student jest gotów do:
04 - rozumienia znaczenie dobrego
zarządzania procesami
edukacyjnymi dla rozwoju ucznia.
05 - organizacji i kierowania pracą
różnorodnych zespołów
funkcjonujących w instytucji
edukacyjnej;
podejmuje odpowiedzialność za
powierzone zadania, także związane
z rolą przywódczą.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Efekty: 01, 02 – test sprawdzający;

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Elektroniczny zapis prezentacji

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Ocena końcowa składa się z: 50% test sprawdzający, 50% przygotowanie i prezentacja programu

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Efekty: 03, 04,05,06 – przygotowanie i prezentacja projektu grupowego

Test papierowy

Literatura podstawowa:
1) R. Lorens, Zarządzanie placówką oświatową, 2016
2) K. Krysztofiak, Zarządzanie placówką oświatową. Poradnik nowoczesnego dyrektora, Warszawa 2009
3) Z. Pawlak, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Warszawa 2011
Literatura uzupełniająca:
1) E. Kowalczyk, Człowiek organizacja kariera, Warszawa 2014
2) Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, Warszawa, 2010.
3) J. Jędrzejczak, Oceny okresowe pracowników. Zarządzanie przez ocenianie. Poradnik dobrych praktyk, Gdańsk 2016

4) M. Podkowińska, Procesy komunikowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Warszawa 2009
5) M. Podkowińska, The communicative dimension of employees’ development, w: Management 2016 : International Business and
Management, Domestic Particularities and Emerging Markets in the Light of Research, red. R. Štefko, M. Frankovský, R. Fedorko,
Prešov, 2016, s. 147-151.
UWAGI

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia
zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

60 h

2 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
Wiedza - 01
Umiejętności -02

Umiejętności -03
Kompetencje-04
Kompetencje-05

Student zna i rozumie podstawowe zagadnienia związane z
zarządzaniem personelem w instytucji edukacyjnej.
Student potrafi stosować w praktyce zasady przywództwa
edukacyjnego – inicjowania, planowania, organizowania i realizacji
procesów uczenia się.
Student potrafi organizować i efektywnie kierować pracą zespołu
w instytucji edukacyjnej.
Student jest gotów do rozumienia znaczenie dobrego zarządzania
procesami edukacyjnymi dla rozwoju ucznia.
Student jest gotów do organizacji i kierowania pracą różnorodnych
zespołów funkcjonujących w instytucji edukacyjnej;
podejmuje odpowiedzialność za powierzone zadania, także
związane z rolą przywódczą.

K_W12 (D.1/E.1.W4. )

2

K_U04 (D.1/E.1.U7. )

1

K_U05 (D.1/E.1.U5. )

2

K_K01 (D.1/E.1.K1. )

1

K_K04 (D.1/E.1.K6. )

2

Nazwa zajęć:

Seminarium magisterskie

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:
Zajęcia dla kierunku studiów:

MA Seminar
Pedagogika

Język wykładowy: język polski
Forma  stacjonarne
Status zajęć:  podstawowe
studiów: x niestacjonarne
x kierunkowe

ECTS

2+2
2

Poziom studiów: studia II stopnia
Numer semestru: 2,3,4
x semestr zimowy
x semestr letni
WNH-P-2S-03L-22_19
Numer
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2019/2020
WNH-P-2S-03L-36_19
katalogowy:
WNH-P-2S-04L-45_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:

 obowiązkowe
x do wyboru

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy na temat podstawowych orientacji metodologicznych w
badaniach pedagogicznych oraz stosowanych w nich procedur, a także przygotowanie studenta do samodzielnego
zaprojektowania i przeprowadzenia badań własnych.
Uczestnictwo studenta w seminarium magisterskim umożliwia przygotowanie do samodzielnego napisania pracy
dyplomowej i monitorowanie przez promotora postępów w pisaniu tej pracy. Program seminarium ma charakter
autorski i zależy od zainteresowań naukowych prowadzącego kurs.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Cele szczegółowe przedmiotu:
1. Student zna pojęcia z zakresu metodologii badań pedagogicznych.
2. Student stosuje w prowadzonych przez siebie badaniach wiedzę z zakresu metodologii badań pedagogicznych,
wykazując orientację w podejściach i szkołach metodologicznych. Zna metody, narzędzia, techniki badawcze
stosowane w naukach pedagogicznych.
3. Student posiada umiejętności obserwacji i analizy zjawisk, które są przedmiotem badań nauk społecznych.
Dokonuje – na podstawie literatury przedmiotu – pogłębionych analiz wybranych problemów w różnorodnych
kontekstach teoretycznych i praktycznych, wykazując się umiejętnością syntezy wiedzy z zakresu pedagogiki i
dyscyplin pokrewnych. Prezentuje własne sugestie i pomysły, dotyczące wybranych problemów, popierając je
rozbudowaną argumentacją odnoszącą się do wybranych perspektyw teoretycznych i poglądów różnych autorów.
4. Student wykazuje zaawansowane umiejętności badawcze, projektując i realizując własne badania oraz analizując i
interpretując ich wyniki. Potrafi zaplanować badania empiryczne; wyjaśnić i stosować zasady pisarstwa
naukowego. Rozumie procedury badań empirycznych w pedagogice.
5. Student ma pogłębioną świadomość swojej wiedzy. Dokonuje konstruktywnej krytyki, potrafi ocenić poziom
swojej wiedzy i umiejętności oraz podejmuje działania autoedukacyjne.
6. Student przestrzega zasad etyki zawodowej zarówno podczas prowadzonych badań, jak i wykorzystywania
różnych źródeł wiedzy w pracy magisterskiej. Poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania
nieprawidłowych działań badawczych.
II semestr: Kwerenda biblioteczna i przygotowanie koncepcji badań
1. Pisarstwo naukowe i jego rodzaje, sposoby pisania pracy naukowej.
2. Zapoznanie się z aktualnym stanem wiedzy w polskiej i anglojęzycznej literaturze dotyczącej zainteresowań
badawczych studenta.
3. Określenie tematu badań – zaproponowanie zjawiska (zespołu zjawisk), zdarzeń lub zagadnień, które będą
przedmiotem badań.
4. Określenie przedmiotu, celu oraz charakteru badań własnych.
5. Postawienie problemów i hipotez badawczych.
6. Dobór zmiennych i wskaźników.
7. Dobór metod, technik i narzędzi badawczych.
8. Określenie terenu badań i grupy osób badanych.
III semestr: Przeprowadzenie badań własnych oraz analiza danych badawczych
1. Organizacja i przeprowadzenie badań.
2. Analiza ilościowa i/lub jakościowa danych badawczych
3. Interpretacja uzyskanych wyników.
4. Weryfikacja hipotez.
5. Sformułowanie wniosków.
IV semestr: Przygotowanie ostatecznej wersji pracy i przygotowanie się do egzaminu dyplomowego
Forma dydaktyczna: ćwiczenia
Liczba godzin: 30 + 30 + 30
Wykład konwersatoryjny, dyskusja, analiza tekstów źródłowych, konsultacje indywidualne i grupowe, prezentacja
projektów
Metodologia badań społecznych.
Metody badań pedagogicznych.
Student ma podstawową wiedzę z zakresu metodologii badań społecznych i pedagogicznych
Wiedza
Umiejętności
Kompetencje
Student zna i rozumie:
Student potrafi:
Student jest gotów do:
01 - specyfikę przedmiotową i
metodologiczną pedagogiki (główne
szkoły, orientacje badawcze, strategie i
metody badań stosowanych w naukach
społecznych i humanistycznych; mapę

02 - w sposób klarowny, spójny i
precyzyjny wypowiadać się w
mowie i na piśmie, konstruować
rozbudowane ustne i pisemne
uzasadnienia na tematy dotyczące

05 - utożsamiania się z
wartościami, celami i
zadaniami realizowanymi w
praktyce pedagogicznej,
odznaczania się rozwagą,

stanowisk i podejść metodologicznych;
postulat wieloparadygmatyczności
prowadzenia badań w pedagogice) na
poziomie pogłębionym i
uporządkowanym.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

różnych zagadnień pedagogicznych
dojrzałością i
z wykorzystaniem różnych ujęć
zaangażowaniem w
teoretycznych, korzystając
projektowaniu, planowaniu i
zarówno z dorobku pedagogiki, jak
realizowaniu działań
i innych dyscyplin naukowych.
pedagogicznych.
03 - w sposób pogłębiony prezentować
własne pomysły, wątpliwości i
06 - zachowania się w sposób
sugestie, popierać je rozbudowaną
profesjonalny i
argumentacją w kontekście
przestrzegania zasad etyki
wybranych perspektyw
zawodowej; dostrzegania i
teoretycznych, poglądów różnych
formułowania problemów
autorów, kierując się przy tym
moralnych i dylematów
zasadami etycznymi.
etycznych związanych z
04 - rozróżnić orientacje w
własną i cudzą pracą;
metodologii badań
poszukiwania optymalnych
pedagogicznych, formułować
rozwiązań i możliwości
problemy badawcze, dobierać
korygowania
adekwatne metody, techniki i
nieprawidłowych działań
konstruować narzędzia badawcze;
pedagogicznych.
opracowywać, prezentować i
interpretować wyniki badań,
wyciągać wnioski, wskazywać
kierunki dalszych badań, w obrębie
wybranej subdyscypliny
pedagogiki.
II semestr: Przygotowanie i prezentacja planu i koncepcji pracy wraz z dostępną literaturą dotyczącą wybranej
problematyki – 01, 02, 03.
Przygotowanie i prezentacja projektu narzędzia badawczego, które zostanie wykorzystane przy przeprowadzaniu
badań, przygotowanie rozdziału teoretycznego pracy – 02, 03, 04.
III semestr: Analiza zebranego materiału badawczego, weryfikacja hipotez – 04, 05, 06.
IV semestr: Przedstawienie całości pracy – 04, 05, 06.
III semestr: rozdział metodologiczny pracy i wyniki badań
IV semestr: przedstawienie całości pracy
III semestr: Analiza zebranego materiału badawczego, weryfikacja hipotez – 100%
IV semestr: Przedstawienie całości pracy – 100%
Sala dydaktyczna, badania realizowane przez studenta w terenie

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
Literatura podstawowa:
Bereźnicki F., Prace magisterskie z pedagogiki. Kraków 2008.
Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne. Lublin 2010.
Nowicka M., Skrzetuska E. (red.), Problemy kształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w uczelniach wyższych, Toruń 2016
Pilch T. Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 2006.
Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją. Warszawa 2008.
Literatura uzupełniająca:
Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa 2000.
Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 2001.
Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2000.
Żegnałek K., Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych. Warszawa 2008.
UWAGI: Przedmiot realizowany jest w 1,2,3 i 4 semestrze

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć
efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
15 h udział w ćwiczeniach – 0,7 ECTS
35 h przygotowanie badań oraz przedstawienie wyników badań – 1,3 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
15 h udział w ćwiczeniach – 0,7 ECTS

50 h

0,7 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu
Efekty uczenia się dla zajęć:

Wiedza -01

Umiejętności - 02

Umiejętności - 03

Umiejętności - 04

Kompetencje - 05

Kompetencje - 06

Student zna i rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną pedagogiki
(główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w
naukach społecznych i humanistycznych; mapę stanowisk i podejść
metodologicznych; postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w
pedagogice) na poziomie pogłębionym i uporządkowanym.
Student potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w
mowie i na piśmie, konstruować rozbudowane ustne i pisemne uzasadnienia
na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem
różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i
innych dyscyplin naukowych.
Student potrafi w sposób pogłębiony prezentować własne pomysły,
wątpliwości i sugestie, popierać je rozbudowaną argumentacją w kontekście
wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując
się przy tym zasadami etycznymi.
Student potrafi rozróżnić orientacje w metodologii badań pedagogicznych,
formułować problemy badawcze, dobierać adekwatne metody, techniki i
konstruować narzędzia badawcze; opracowywać, prezentować i interpretować
wyniki badań, wyciągać wnioski, wskazywać kierunki dalszych badań, w
obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki.
Student jest gotów do utożsamiania się z wartościami, celami i zadaniami
realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznaczania się rozwagą,
dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu
działań pedagogicznych.
Student jest gotów do zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania
zasad etyki zawodowej; dostrzegania i formułowania problemów moralnych i
dylematów etycznych związanych z własną i cudzą pracą; poszukiwania
optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań
pedagogicznych.

*)
3 – znaczący i szczegółowy
2 – częściowy
1 – podstawowy

Odniesienie do efektów dla
programu studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

K_W04 (1.1.8), C.W3., C.W4.,
D.1/E.1.W2., D.1/E.1.W11. )

2

K_U04 (1.2.8), 1.2.15), 1.2.18),
B.1.U3. )

3

K_U05 (1.2.15), 1.2.18), B.2.U5.
, D.1/E.1.U10. )

3

K_U06 (D.1/E.1.U8.,
D.1/E.1.U9.)

2

K_K04 (1.3.1), B.2.K1.,
D.1/E.1.K6. )

2

K_K05 (1.3.1), 1.3.2), 1.3.4),
D.1/E.1.K1., D.1/E.1.K4)

1

