Program studiów - Pedagogika
Program obowiązuje od roku akademickiego 2020/2021

1. Nazwa kierunku studiów

PEDAGOGIKA

2. Poziom studiów

I stopień

3. Profil studiów

ogólnoakademicki

4. Forma studiów

niestacjonarne

5. Czas trwania studiów

6 semestrów (3 lata)

6. Liczba ECTS konieczna do ukończenia studiów

180 ECTS

7. Tytuł zawodowy nadawany absolwentom

licencjat

8. Kod ISCED dla kierunku studiów

0111

Kierunek przyporządkowany jest do dyscypliny:

LP

1.

Dyscyplina

Pedagogika

Łącznie:

(TAK/NIE)

Procentowy
udział
efektów uczenia się
odnoszących się do
dyscypliny
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KONCEPCJA I CELE KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA
Kierunek Pedagogika - studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne I 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. Koncepcja kształcenia
uwzględnia wszelkie wymogi dotyczące kształcenia osób, które w przyszłości mogą zostać
zatrudnione w zawodach wymagających kwalifikacji pedagogicznych.
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. Treści programowe sformułowane są w sposób umożliwiający zdobycie
wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w zawodzie pedagoga. Plan studiów
obejmuje obowiązkowe dla wszystkich studentów zajęcia, 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 zajęć student uzyskuje wszystkie efekty uczenia się specyficzne dla
tego kierunku. 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 6 Polskiej Ramy
Kwalifikacji (studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) a także standardom kształcenia
nauczycieli zawartych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25
lipca 2019r w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela.

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU PEDAGOGIKA
Kierunek Pedagogika w SGGW realizowany jest w formie studiów licencjackich I
stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych trwających 3 lata (6 semestrów) w dwóch zakresach
kształcenia: Terapia pedagogiczna z elementami Integracji Sensorycznej oraz Pedagogika
opiekuńczo-wychowawcza. Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym.
Studia na kierunku Pedagogika umożliwiają zdobycie specjalistycznego i nowoczesnego
wykształcenia

pedagogicznego.

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

pedagogów, wychowawców, pracowników oświaty. W trakcie studiów realizowane są
specjalistyczne praktyki zawodowe w instytucjach oświatowo-wychowawczych, instytucjach
opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wychowania pozaszkolnego, centrach edukacji i
kultury dla dzieci i młodzieży.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent kierunku Pedagogika po ukończeniu kształcenia w zakresie TERAPIA
PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - posiada
wiedzę pedagogiczną, i psychologiczną, pozwalającą na prowadzenie indywidualnych i
grupowych zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w zakresie takich
zaburzeń jak dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia oraz prowadzenie terapii
pedagogicznej z wykorzystaniem metod tradycyjnych i alternatywnych (m.in. elementów
terapii integracji sensorycznej). Ponadto, absolwent posiada wiedzę i umiejętności
uprawniające do podejmowania czynności zawodowych o charakterze diagnostycznym i
terapeutycznym dla uczniów oraz wspierających rodziny dzieci w formie zajęć
specjalistycznych, porad i konsultacji dla rodziców oraz nauczycieli. Absolwent potrafi
udzielić indywidualnej pomocy w korygowaniu i kompensowaniu zaburzeń i braków
utrudniających uczenie się. W szczególności posiada umiejętności: formułowania
indywidualnej, wielostronnej diagnozy pedagogicznej, planowania, projektowania i
realizowania

działań

specjalistycznych

(korekcyjno-kompensacyjnych)

zgodnych

z

potrzebami dziecka, rozwijania samodzielności dziecka, budzenia wiary w jego własne siły,
potrzeby dążenia do sukcesu i osiągania celów a także oddziaływania psychoedukacyjnego na
rodzinę dziecka i jego otoczenie. Absolwent kierunku Pedagogika po ukończeniu
kształcenia w zakresie - Terapia pedagogiczna z elementami Integracji Sensorycznej,
studiów licencjackich jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku terapeuty
pedagogicznego i prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach,
szkołach podstawowych i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczowychowawczych a także w świetlicach terapeutycznych.

Absolwent kierunku Pedagogika po ukończeniu kształcenia w zakresie PEDAGOGIKA
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - posiada wiedzę pedagogiczną i psychologiczną
pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania, opieki i nauczania ‐
uczenia się: wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej
popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu; posiada umiejętności i
kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych;
wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z
wykorzystaniem

nowoczesnych

środków

i

metod

pozyskiwania,

organizowania

i

przetwarzania informacji i materiałów, umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych
technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi
osobami współdziałającymi w procesie opiekuńczo ‐ wychowawczym oraz specjalistami
wspierającymi ten proces, charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością,
refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności; jest
praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (prowadzenia zajęć
opiekuńczo-wychowawczych).

Absolwent

kierunku

Pedagogika

po

ukończeniu

kształcenia w zakresie Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studiów licencjackich jest
przygotowany do podjęcia pracy w charakterze pedagoga i wychowawcy świetlicy, w żłobku,
klubie dziecięcym, w placówkach i instytucjach systemu oświaty (szkoła podstawowa) oraz
placówkach opiekuńczych.

Efekty uczenia się I stopień
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 6 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 pierwszego stopnia
Profil studiów: OGÓLNOAKADEMICKI

Uniwersalne charakterystyki poziomu 6 w PRK oraz
charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla
kwalifikacji na poziomie 6 PRK

Kierunkowe efekty uczenia się
Symbol
efektu
kierunkowego

Kierunkowe efekty uczenia się odniesione do poszczególnych kategorii i zakresów oraz do
standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

P6S_WG
Zakres i głębia - kompletność perspektywy
poznawczej i zależności

P6U_W

WIEDZA – absolwent studiów I stopnia ZNA I ROZUMIE
w zaawansowanym stopniu fakty, teorie, metody oraz złożone
zależności między nimi
różnorodne, złożone
uwarunkowania prowadzonej
działalności
w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska
oraz dotyczące ich metody i teorie
wyjaśniające złożone zależności
między nimi, stanowiące
podstawową wiedzę ogólną z
zakresu dyscyplin naukowych lub
artystycznych tworzących
podstawy teoretyczne oraz
wybrane zagadnienia z zakresu
wiedzy szczegółowej - właściwe
dla programu studiów

W01
W02
W08

W12

W13
W14

elementarną terminologię używaną w pedagogice, jej źródła oraz zastosowanie w
obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej przedmiotowe i metodologiczne
powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi w stopniu elementarnym
w stopniu elementarnym procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego,
ich prawidłowości i zakłócenia
elementarne zagadnienia związane z projektowaniem i prowadzeniem badań w
pedagogice, a w szczególności problemy badawcze, metody, techniki i narzędzia
badawcze; podstawowe tradycje paradygmatyczne badań społecznych, z których
wywodzą się poszczególne metody
w stopniu elementarnym subdyscypliny pedagogiki, obejmujące terminologię, teorię
i metodykę
podstawowe zagadnienia związane ze strukturą i funkcjami systemu edukacji;
celami, podstawami prawnymi, organizacją i funkcjonowaniem różnych instytucji
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i
pomocowych

1.1.12)
1.1.7)

1.1.5)
1.1.8)
1.1.9)

W15
W16
W17
W18
W19

P6S_WK
Kontekst
/ uwarunkowania, skutki

fundamentalne dylematy
współczesnej cywilizacji
podstawowe ekonomiczne,
prawne, etyczne i inne
uwarunkowania różnych rodzajów
działalności zawodowej związanej
z kierunkiem studiów, w tym
podstawowe pojęcia i zasady z
zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa autorskiego
podstawowe zasady tworzenia i
rozwoju różnych form
przedsiębiorczości

W03
W04
W05
W06
W07
W09
W10
W11

podstawowe zagadnienia związane z uczestnikami działalności edukacyjnej,
wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

1.1.6)
1.1.10)

w stopniu elementarnym zagadnienia związane z metodyką wykonywania typowych
zadań, normy, procedury stosowane w różnych obszarach działalności pedagogicznej
w stopniu elementarnym zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w
instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i
pomocowych
w stopniu elementarnym zagadnienia związane z projektowaniem ścieżki własnego
rozwoju
zasady i normy etyczne
filozoficzne, społeczno-kulturowe, historyczne, biologiczne, psychologiczne i
medyczne podstawy wychowania i kształcenia
wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące
teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej
rozwój człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i
psychologicznym oraz społecznym
rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości
w stopniu elementarnym różne rodzaje struktur społecznych i instytucje życia
społecznego oraz zachodzące między nimi relacje
podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, oraz różnorodne
uwarunkowania tych procesów
w stopniu podstawowym różne środowiska wychowawcze, ich specyfikę i procesy w
nich zachodzące
najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i systemy pedagogiczne, rozumie ich
historyczne i kulturowe uwarunkowania

1.1.4)
1.1.15)
1.1.11)
1.1.13)

UMIEJĘTNOŚCI – absolwent studiów I stopnia POTRAFI
innowacyjnie wykonywać zadania
oraz rozwiązywać złożone i
nietypowe problemy w zmiennych
i nie w pełni przewidywalnych
warunkach

P6U_U

samodzielnie planować własne
uczenie się przez całe życie
komunikować się z otoczeniem,
uzasadniać swoje stanowisko

1.1.2)

1.1.3)
1.1.14)
1.1.1)

P6S_UW
Wykorzystanie wiedzy/ rozwiązywane problemy
i wykonywane zadania
Komunikowanie się - odbieranie i
tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie
wiedzy w środowisku naukowym i
posługiwanie się językiem obcym

P6S_UK

wykorzystywać posiadaną wiedzę
- formułować i rozwiązywać
złożone i nietypowe problemy
oraz wykonywać zadania w
warunkach nie w pełni
przewidywalnych przez:
— właściwy dobór źródeł i
informacji z nich pochodzących,
dokonywanie oceny, krytycznej
analizy i syntezy tych informacji,
— dobór oraz stosowanie
właściwych metod i narzędzi, w
tym zaawansowanych technik
informacyjno-komunikacyjnych
wykorzystywać posiadaną wiedzę
- formułować i rozwiązywać
problemy

U01

U02

U03

U05
U09

U10

U12
komunikować się z otoczeniem z
użyciem specjalistycznej
terminologii
brać udział w debacie przedstawiać i oceniać różne
opinie i stanowiska oraz
dyskutować o nich
posługiwać się językiem obcym
na poziomie B2 Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia
Językowego

U04

U06

U07

U08

dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z
różnymi obszarami działalności pedagogicznej

1.2.1)

wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz
powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także
motywów i wzorów ludzkich zachowań
posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania
motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji
oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych
kontekstów działalności pedagogicznej
analizować przykłady badań oraz konstruować i prowadzić proste badania
pedagogiczne; sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z
wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań
ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań
związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej
posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania,
interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; generować
rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich
rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań
posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności,
dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań
pedagogicznych
samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności,
korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych
technologii (ICT)
w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy
dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć
teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin
używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny
przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie
pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, ma rozwinięte umiejętności
w zakresie komunikacji interpersonalnej
prezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie, popierając je argumentacją w
kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

1.2.2)
1.2.11)

1.2.3)
1.2.4)
1.2.5)

1.2.12)
1.2.13)
1.2.6)
1.2.7)

1.2.18)

1.2.15)

1.2.16)

P6S_UO
Organizacja pracy/
planowanie i praca
zespołowa
P6S_UU
Uczenie się/planowanie własnego rozwoju i
rozwoju innych osób

planować i organizować pracę
indywidualną oraz w zespole
U11
współdziałać z innymi osobami w
ramach prac zespołowych (także o
charakterze interdyscyplinarnym)
U13
samodzielnie planować i
realizować własne uczenie się
przez całe życie

animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać
ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz
uczenia się przez całe życie

1.2.10)
1.2.14)

pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma
elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych
z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych
dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające
modyfikacji w przyszłym działaniu

1.2.8)
1.2.9)

U14

KOMPETENCJE – absolwent studiów I stopnia JEST GOTÓW DO

P6U_K

kultywowania i upowszechniania
wzorów właściwego postępowania
w środowisku pracy i poza nim
samodzielnego podejmowania
decyzji, krytycznej oceny działań
własnych, działań zespołów,
którymi kieruje, i organizacji, w
których uczestniczy,
przyjmowania odpowiedzialności
za skutki tych działań

P6S_KK
Oceny/krytyczne podejście
P6S_KO
Odpowiedzialność/wypełnianie
zobowiązań społecznych na
rzecz interesu publicznego
P6S_KR
Rola zawodowa/
niezależność i
rozwój etosu

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

K01

K02

wypełniania zobowiązań
społecznych, współorganizowania
działalności na rzecz środowiska
społecznego

K03

inicjowania działań na rzecz
interesu publicznego

K07

myślenia i działania w sposób
przedsiębiorczy
odpowiedzialnego pełnienia ról
zawodowych, w tym:
— przestrzegania zasad etyki
zawodowej i wymagania tego od
innych,
— dbałości o dorobek i tradycje
zawodu

świadomej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych
kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

docenienia znaczenia nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych
więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań
zawodowych
podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym z przekonaniem o ich
sensie, wartości i potrzebie; do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazywania
aktywności, podejmowania trudu i odznaczania się wytrwałością w realizacji
indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki
aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania
pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi
specjalistami w danej dziedzinie
odpowiedzialnego przygotowania się do swojej pracy, projektowania i wykonywania
działań pedagogicznych

1.3.3)

1.3.4)
1.3.5)

1.3.2)
1.3.7)

1.3.6)

K08

K04
K05
K06

zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania
zasad etyki zawodowej
dostrzegania i formułowania problemów moralnych i dylematów etycznych związanych
z własną i cudzą pracą, poszukiwania optymalnych rozwiązań, postępowania zgodnie z
zasadami etyki
prowadzenia badaniach naukowych ze świadomością istnienia ich etycznego
wymiaru

1.3.1)

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Nazwa Jednostki: WYDZIAŁ SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI
Kierunek studiów:

PEDAGOGIKA

Obszary, do których kierunek został
przyporządkowany

OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH

Poziom kształcenia:

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (Poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji)

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Symbol efektu z
zał. nr 3/nr 1

B.1. Ogólne przygotowanie psychologiczne
WIEDZA - Student zna i rozumie:

B.1.W1.

B.1.W2.

B.1.W2.

B.1.W3.

podstawowe pojęcia psychologii: procesy poznawcze, spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji, proces mowy, 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;
proces rozwoju ucznia w okresie dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości: rozwój fizyczny, motoryczny i psychoseksualny;
rozwój procesów poznawczych (myślenia, mowy, spostrzegania, uwagi, pamięci); rozwój społeczno-emocjonalny i moralny; zmiany
fizyczne i psychiczne w okresie dojrzewania; normę rozwojową; rozwój w kontekście wychowania; dysharmonie i zaburzenia
rozwojowe u uczniów; zaburzenia zachowania; zagadnienia nieśmiałości i nadpobudliwości
proces rozwoju ucznia w okresie dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości: rozwój fizyczny, motoryczny i psychoseksualny;
rozwój procesów poznawczych (myślenia, mowy, spostrzegania, uwagi, pamięci); rozwój społeczno-emocjonalny i moralny; zmiany
fizyczne i psychiczne w okresie dojrzewania; normę rozwojową; rozwój w kontekście wychowania; 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;
teorię spostrzegania społecznego i komunikacji: zachowania społeczne i ich uwarunkowania, sytuację interpersonalną, zagadnienia
empatii, zachowań asertywnych, agresywnych i uległych, postaw, stereotypów, uprzedzeń, stresu i radzenia sobie z nim,
porozumiewania się ludzi w instytucjach; reguły współdziałania; procesy komunikowania się; style komunikowania się uczniów i
nauczyciela; zasady porozumiewania się emocjonalnego w klasie i w sytuacjach konfliktowych; bariery w komunikowaniu się, w
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B.1.W4.

B.1.W5.

szczególności w klasie; różne formy komunikowania się − autoprezentację, aktywne słuchanie, efektywne nadawanie, komunikację
niewerbalną; wpływ mediów na zmiany współczesnej komunikacji oraz na proces wychowawczy; porozumiewanie się w sytuacjach
konfliktowych;
proces uczenia się: modele uczenia się – koncepcje klasyczne i współczesne ujęcia, w oparciu o wyniki badań neuropsychologicznych,
metody i techniki uczenia się, z uwzględnieniem metapoznania, trudności w uczeniu się, ich przyczyny i strategie ich przezwyciężania,
metody i techniki identyfikacji oraz wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań, techniki i metody usprawniania komunikacji z
uczniem oraz między uczniami
zagadnienia autorefleksji i samorozwoju: zasoby własne w pracy nauczyciela – identyfikacja i rozwój, indywidualne strategie radzenia
sobie z trudnościami, stres i nauczycielskie wypalenie zawodowe
UMIEJĘTNOŚCI - Student potrafi:

B.1.U1.
B.1.U2.
B.1.U3.
B.1.U4.
B.1.U5.
B.1.U6.
B.1.U6.
B.1.U7.
B.1.U7.
B.1.U8.
B.1.U8.
B.1.U9.

obserwować procesy rozwojowe uczniów;
obserwować zachowania społeczne i ich uwarunkowania;
skutecznie i świadomie komunikować się;
porozumieć się w sytuacji konfliktowej;
rozpoznawać bariery i trudności uczniów w procesie uczenia się, komunikowania się oraz w funkcjonowaniu społecznym, w tym
uwarunkowane czynnikami środowiskowymi;
rozpoznawać potrzeby psychospołecznego wsparcia ucznia;
identyfikować potrzeby ucznia w rozwoju uzdolnień i zainteresowań
identyfikować potrzeby ucznia w rozwoju uzdolnień i zainteresowań
radzić sobie ze stresem i stosować strategie radzenia sobie z trudnościami
radzić sobie ze stresem i stosować strategie radzenia sobie z trudnościami;
zaplanować działania na rzecz rozwoju zawodowego na podstawie świadomej autorefleksji i informacji zwrotnej od innych osób
zaplanować, na podstawie świadomej autorefleksji, działania na rzecz rozwoju zawodowego
KOMPETENCJE - Student jest gotów do:

B.1.K1.
B.1.K1.
B.1.K2.
B.1.K2.

ciągłego doskonalenia swojej wiedzy merytorycznej;
autorefleksji nad własnym rozwojem zawodowym
poszukiwania nowych zasobów wzbogacających treści nauczania,
wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do analizy zdarzeń pedagogicznych
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Symbol efektu z
zał. nr 3/ nr 1

B.2. Ogólne przygotowanie pedagogiczne
WIEDZA - Student zna i rozumie:

B.2.W1.

B.2.W1.

B.2.W2.

B.2.W2.

B.2.W3.

B.2.W3.

B.2.W4.

B.2.W4.

pedagogikę jako dyscyplinę naukową: umiejscowienie pedagogiki wśród dziedzin nauk społecznych i humanistycznych, zakresy
pedagogiki, paradygmaty pedagogiczne, podstawowe pojęcia pedagogiczne, w tym wychowania, kształcenia, edukacji i
samowychowania;
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
podstawowe teorie pedagogiczne, w tym nurty i kierunki, oraz konteksty normatywne, personalistyczne i społeczne w pedagogice;
zagadnienia pedagogiki autorytarnej i nieautorytarnej, emancypacji i krytyczności w naukach o wychowaniu oraz antypedagogiki;
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
uwarunkowania edukacji, miejsca powstawania relacji edukacyjnych, kultury, ideologii, zagadnienie ekonomii w kontekście edukacji,
zmiany i wyzwania edukacyjne XXI wieku;
wychowanie w kontekście rozwoju: ontologiczne, aksjologiczne i antropologicznepodstawy 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
funkcje wychowania, proces wychowania, jego strukturę, właściwości i dynamikę; zagadnienia przymusu i swobody w wychowaniu,
wychowania jako wspomagania rozwoju, wychowania adaptacyjnego i emancypacyjnego, podmiotowości w wychowaniu; podstawowe
środowiska wychowawcze: rodzinę, grupę rówieśniczą i szkołę; style i postawy wychowawcze; konteksty wychowania; źródła i
przejawy kryzysu współczesnego wychowania; style wychowania;
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,
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B.2.W5.

B.2.W5.
B.2.W6.
B.2.W6.

B.2.W7.

B.2.W7.

B.2.W8.

B.2.W9.
B.2.W10.

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
proces planowania pracy pedagogicznej: cel, formy, środki i metody kształcenia; sposoby konstruowania pracy pedagogicznej
nakierowanej na cel; zagadnienie ukrytego programu szkoły;
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
formy aktywności dziecka, w tym naukę i zabawę; zagadnienia rozwoju zainteresowań, poszerzania autonomii i samodzielności;
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;
zagadnienia związane ze szkołą jako instytucją wychowawczą: środowisko społeczne klasy i szkoły, autokratyzm i demokrację w
szkole, ukryty program szkoły, postawy nauczycieli i uczniów, pracę z grupą rówieśniczą, tworzenie klimatu wychowawczego w klasie
i w szkole, metody wychowawcze i ich skuteczność, problematykę umiejętności i trudności wychowawczych, konfliktów w klasie i w
rodzinie, błędów wychowawczych, granic i mierników oddziaływań wychowawczych, kryzysu szkoły, zasad współpracy rodziny i
szkoły oraz szkoły ze środowiskiem pozaszkolnym;
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
zagadnienia związane z zawodem nauczyciela: role zawodowe nauczyciela, wzór osobowy, postawę i kunszt nauczycielski, powinności
nauczyciela i rozwój zawodowy, program wewnętrzny nauczyciela, przygotowanie zawodowe nauczyciela, etykę nauczycielską, zasady
odpowiedzialności prawnej opiekuna, nauczyciela i wychowawcy, konieczność dokształcania i doskonalenia zawodowego jako
warunków awansu zawodowego, problem stresu i wypalenia zawodowego nauczycieli – przyczyny, symptomy, strategie zaradcze,
choroby związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela i profilaktykę w tym zakresie;
działania profilaktyczne w szkole: konstruowanie klasowych i szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych, promocję i
ochronę zdrowia uczniów; diagnozę nauczycielską w kontekście działań profilaktycznych; zagadnienie pomocy psychologicznopedagogicznej – regulacje prawne, formy i zasady udzielania wsparcia;
proces adaptacji dziecka w przedszkolu i ucznia w szkole – rolę przedszkola, szkoły i rodziny; zagadnienia dojrzałości szkolnej,
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B.2.W11.

B.2.W12.

B.2.W13.

przygotowania dziecka do nauki w szkole oraz obowiązku szkolnego;
rolę kontaktów społecznych ucznia, w tym w grupie rówieśniczej, koleżeństwa, przyjaźni i konfliktów wśród uczniów; rolę osób
znaczących i autorytetów; zagadnienia zmiany autorytetów, kryzysu autorytetu nauczyciela, rodzica i opiekuna, buntu okresu dorastania
i jego funkcji; zagrożenia w wychowaniu młodzieży; podkultury młodzieżowe;
cel pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi w przedszkolu i uczniami w szkole na różnych etapach edukacyjnych; istotę programu
wychowawczego; zagadnienia edukacji zdrowotnej, bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i uczniów w szkole oraz poza nimi (zajęcia
terenowe, wycieczki); potrzebę ochrony zdrowia dziecka, w tym zdrowia psychicznego; znaczenie edukacji dla bezpieczeństwa i
dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
doradztwo zawodowe: proces wspomagania ucznia w projektowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej, metody i techniki określania
potencjału ucznia; znaczenie przygotowania uczniów do samokształcenia, pracy nad własnym rozwojem oraz do aktywnego
uczestnictwa w rynku pracy; pojęcia rynku edukacyjnego i rynku pracy, drogi rozwoju zawodowego; znaczenie uczenia się przez całe
życie
UMIEJĘTNOŚCI - Student potrafi:

B.2.U1.
B.2.U1.
B.2.U2.
B.2.U2.
B.2.U3.
B.2.U3.
B.2.U4.
B.2.U4.
B.2.U5.
B.2.U5.
B.2.U6.
B.2.U6.
B.2.U7.
B.2.U7.

rozpoznawać sytuacje zagrożeń w przedszkolu, szkole lub placówce systemu oświaty;
wybrać program nauczania zgodny z wymaganiami podstawy programowej i dostosować go do potrzeb edukacyjnych uczniów
rozpoznawać i identyfikować style i nurty wychowania w praktyce edukacyjnej i w działaniach opiekuńczo-wychowawczych;
zaprojektować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego;
zaprojektować podstawowe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze;
formułować oceny etyczne związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela;
zaprojektować działania profilaktyczne w przedszkolu, szkole lub placówce systemu oświaty;
nawiązywać współpracę z nauczycielami oraz ze środowiskiem pozaszkolnym
zaprojektować ścieżkę własnego rozwoju zawodowego;
rozpoznawać sytuacje zagrożeń i uzależnień uczniów
formułować oceny etyczne związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela;
zdiagnozować potrzeby edukacyjne ucznia i zaprojektować dla niego odpowiednie wsparcie
nawiązywać współpracę z nauczycielami oraz ze środowiskiem pozaszkolnym
określić przybliżony potencjał ucznia i doradzić mu ścieżkę rozwoju
KOMPETENCJE - Student jest gotów do:

B.2.K1.

okazywania empatii dzieciom i uczniom potrzebującym wsparcia i pomocy;
5z6

B.2.K2.
B.2.K3.
B.2.K4.

profesjonalnego rozwiązywania konfliktów w klasie szkolnej i grupie wychowawczej;
samodzielnego pogłębiania wiedzy pedagogicznej;
współpracy z nauczycielami i specjalistami w celu doskonalenia swojego warsztatu pracy

6z6

MATRYCA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ (ODNIESIENIE DO KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ, PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ORAZ STANDARDÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA)
Nazwa Jednostki: WYDZIAŁ SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI
Kierunek studiów:

PEDAGOGIKA

Obszary, do których kierunek został
przyporządkowany

OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH

Poziom kształcenia:

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (Poziom 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji)

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Nazwa zajęć

Symbol
efektu
kierunkowego

Symbol standardu
kształcenia
przygotowującego
do wykonywania
zawodu nauczyciela
zał. nr 1

Symbol
efektu
kształcenia
psych-ped
MODUŁ B

Symbol efektu kształcenia w wybranym zakresie
MODUŁY

A1

C

D

EK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zajęcia dla wszystkich studentów

Filozofia

Etyka

W10
W03
W04
U08
W19
U12
K04
K05

1.1.1)
1.1.2)
1.3.1)

1.1.2)
Psychologia ogólna

W03
W04

Komunikowanie społeczne

W08

1.1.12)

B.1.W1.
B.1.W5.
B.1.U8.
B.1.U7
B.1.W3.

Pojęcia i systemy pedagogiczne

Historia myśli pedagogicznej

K02

1.3.3)

W01
W02
W11
W13
W14
K08
W13
U06

1.1.8)
1.1.9)
1.3.6)

Zajęcia do wyboru 1
Szkolenie BHP
Psychologia społeczna

Socjologia

Biomedyczne podstawy rozwoju

1.2.15)
-

W17
W06
U01
U02
W08
W04
W06
U01
U08
K02
W03
W05
K01
W05
U03

Teoria wychowania

W09
W10

B.2.W3.
-

1.1.11)
1.2.17)
1.2.1)
1.2.11)

-

B.1.W3.
B.1.U2.
B.1.U5.
-

1.1.12)
1.1.2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1)
1.3.3)
-

1.2.3)
Psychologia rozwojowa

B.1.U3.
B.1.U4.
B.2.W1.
B.2.W2.

1.1.3)
1.1.14)
1.1.1)

-

B.1.W2.
B.1.U1.
B.1.U7.
B.1.U6.
B.1.U6.
B.2.W4.
B.2.W7.
B.2.W12.
B.2.W3.
B.2.U2.

E.1K.W2.
E.1K.U2.

Emisja głosu

W17
U07

Zajęcia do wyboru 2
Pedagogika społeczna

W07
W15
U10
U13

Pedagogika specjalna

W15
U09
K03

Pedagogika resocjalizacyjna

W16
U03
K03

B.2.U3.
-

1.1.13)
1.2.16)

1.2.6)

1.1.6)
1.1.10)
1.2.12)
1.2.13)
1.3.4)

1.1.4)
1.1.15)
1.2.5)
1.3.5)
1.1.14)

Psychologia uczenia się

W09

Media w edukacji

U02
U04
U05

Zajęcia do wyboru 3
Zajęcia do wyboru 4
Zajęcia do wyboru 5

1.2.2)
1.2.18)
-

-

-

C.W7.
C.U7.
C.U8.
C.K2
-

-

-

-

-

B.2.W7.
B.2.W11.
B.2.K2.

-

B.2.W5.
B.2.W6.
B.2.W6.
B.2.U6.
B.2.U7.
B.2.K1.
B.2.W10.
B.2.U1.
B.2.U4.
B.2.U5.
B.2.W9.
B.1.W4.
B.1.U9.
B.1.U8.
B.1.K1.
B.1.K2.
B.1.K2.
B.1.U5.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zajęcia do wyboru 6

-

1.2.10)
1.2.14)

Zajęcia do wyboru 7
Doradztwo zawodowe/Projektowanie
edukacyjno-zawodowej

ścieżki

W18
U11
U14

Prawo dla pedagogów

W14
W17

Systemy oświatowe

W14
K08

Zajęcia do wyboru 8
Andragogika ogólna

1.1.8)
1.1.9)
1.1.11)
1.1.5)
1.1.8)
1.1.9)
1.3.6)
-

W04
U03
K07

1.1.2)
1.2.4)
1.3.2)
1.3.7)
1.1.3)

Pedeutologia

W09

Metody badań pedagogicznych

W12
U05
K01
K06

1.1.7)

Podstawy dydaktyki

W01

B.1.K1.
B.2.W13.
B.2.W7.
B.2.U5.
B.2.U2.
B.2.U4.
B.2.U7.
B.2.U7.
-

-

-

-

E.1K.K1

-

-

-

E.1K.W4.
E.1K.U4.

B.2.W1.
B.2.W7.
B.2.W5.

-

-

-

-

B.2.K4.
B.2.K3.

-

-

-

-

B.2.W2.
B.2.W4.
B.2.U3.
B.2.W8.
B.2.U6.
B.2.K3.

-

-

-

-

-

-

-

-

B.2.W5.
B.2.U1.

-

C.W1.
C.W2.
C.W3.
C.W6.
C.U1.

-

E.2K.W3.

1.1.15)

-

-

W16
Metodyka pracy dydaktycznej

Metodyka pracy wychowawczej

U03
U10

Zajęcia do wyboru 9
Metoda projektów w procesie nauczania-uczenia
W16
się/Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody
nauczania-uczenia się
Zajęcia do wyboru 10
Praca z uczniem zdolnym/Psychologia zdolności

U03
U10
U13

C.U3.
C.W4.
C.W5.
C.U2.
C.U4.
C.U5.
C.U6.
C.K1.
-

E.2K.U2.

1.2.5)
1.2.6)
1.1.15)

B.2.W7.
B.2.W4.
-

-

-

-

-

-

1.2.3)
1.2.7)
1.2.8)
1.2.9)

B.1.W2.
B.1.U7.
B.1.U6.

-

-

-

E.2K.W2.
E.2K.U2.
E.1K.W1.
E.1K.U1.

-

Zajęcia dla kształcenia w zakresie Terapia pedagogiczna z elementami Integracji Sensorycznej (SI)

Nazwa zajęć

Teoretyczne podstawy SI

Pedagogika korekcyjna

Symbol
efektu
kierunkowego

Symbol standardu
kształcenia
przygotowującego
do wykonywania
zawodu nauczyciela
zał. nr 1

Symbol
efektu
kształcenia
psych-ped
Kategoria B

-

-

Symbol efektu kształcenia w wybranym zakresie

A1

C

D

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EK
E.1K.W1.
E.1K.W2.
E.1K.U1.
E.1K.K2.
E.1K.W1.
E.1K.W2.
E.1K.W3.
E.1K.U1.

Wstęp do logopedii
Psychologia
społecznego

kliniczna

i

niedostosowania

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

interpersonalna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Warsztaty integracyjne
Komunikacja
terapeuty

-

w

pracy

-

Instytucjonalne formy wsparcia i pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
dziecku
i
rodzinie

-

Współpraca z rodzicami

-

Muzykoterapia

-

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

-

Konstruowanie programu terapeutycznego

-

Diagnoza SI

-

Terapie wspomagające i alternatywne

-

E.1K.U2.
E.1K.U3.
E.1K.W1.
E.1K.W3.
E.1K.U3.
E.1K.W3.
E.1K.U1.
E.1K.U3.
E.1K.U3.
E.1K.K2.
E.1K.W3.
E.1K.U3.
E.1K.K2.
E.1K.W1.
E.1K.W4.
E.1K.U1.
E.1K.U4.
E.2K.W2.
E.2K.U2.
E.2K.K1.
E.1K.W3.
E.1K.U3.
E.2K.W2.
E.2K.U2.
E.2K.K1.
E.2K.W3.
E.2K.U3.
E.2K.K2.
E.2K.K3.
E.2K.K4.
E.2K.W1.
E.2K.W2.
E.2K.U1.
E.2K.U2.
E.1K.U1.

Terapia ręki

-

Planowanie rozwoju zawodowego terapeuty

-

Metodyka pracy z dzieckiem z trudnościami w
czytaniu i pisaniu

-

Metodyka pracy z dzieckiem z trudnościami w
uczeniu się matematyki

-

Terapia przez zabawę

-

Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami
SI

-

Warsztaty kreatywności

-

Praktyki zawodowe

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E.1K.K2.
E.1K.W2.
E.1K.U3.
E.1K.K2.
E.1K.K1.
E.2K.W1.
E.2K.W2.
E.2K.U1.
E.2K.U2.
E.2K.W1.
E.2K.W2.
E.2K.U1.
E.2K.U2.
E.1K.W3.
E.1K.U3.
E.1K.K2.
E.2K.W1.
E.2K.W2.
E.2K.U1.
E.2K.U2.
E.1K.W3.
E.1K.K1.
E.1K.K2.
B.3.W1.
B.3.W2.
B.3.U1.
B.3.U2.
B.3.K1.
E.3K.W1.
E.3K.W2.
E.3K.W3.
E.3K.U1.
E.3K.U2.
E.3K.U3.
E.3K.U4.

E.3K.U5.
E.3.K.K1

Zajęcia dla kształcenia w zakresie Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Nazwa zajęć

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika czasu wolnego

Psychologia zaburzeń rozwojowych

Symbol
efektu
kierunkowego

Symbol standardu
kształcenia
przygotowującego
do wykonywania
zawodu nauczyciela
zał. nr 1

Symbol
efektu
kształcenia
psych-ped
Kategoria B

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wybrane zagadnienia z zakresu patologii
społecznych

-

Interwencje pedagogiczne i mediacje

-

Symbol efektu kształcenia w wybranym zakresie

A1
1.1.3)
1.1.8)
1.1.10)
1.2.5)
1.2.7)
1.3.2)
1.1.4)
1.1.15)
1.2.2)
1.2.8)
1.2.9)
1.3.6)
1.1.2)
1.1.6)
1.1.14)
1.2.6)
1.2.14)
1.3.3)
1.1.1)
1.1.5)
1.2.11)
1.2.12)
1.3.3)
1.1.7)
1.1.9)

C

D

EK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pierwsza pomoc pediatryczna i bhp

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.11)
1.2.17)
1.3.2)
1.1.3)
1.1.12)
1.1.13)
1.2.18)
1.3.1)
1.3.7)
-

-

-

-

-

-

Warsztaty wychowawcze

-

Współpraca z rodzicami

-

Organizacja i prowadzenie żłobka lub klubu
dziecięcego

-

Zasady żywienia i pielęgnacji małego dziecka

-

Planowanie rozwoju zawodowego pedagoga

-

1.2.1)
1.2.5)
1.2.10)
1.3.5)
1.1.11)
1.2.17)
1.3.2)
-

-

Pedagogika zabawy z metodyką

-

Metodyka pracy z dzieckiem ze spe

-

-

-

-

-

-

-

D. 1/E.1.W4.
D. 1/E.1.U6.
D. 1/E.1.U11.
D. 1/E.1.K2.
D.1/E.1.K9.
D. 1/E.1.W4.
D. 1/E.1.U6.
D. 1/E.1.K2.
D. 1/E.1.W4.
D. 1/E.1.W15.
D. 1/E.1.U6.
D. 1/E.1.U7.
D.1/E.1.K4.
-

-

-

-

-

D. 1/E.1.W5.
D. 1/E.1.W13.
D. 1/E.1.U4.
D. 1/E.1.U8.
D. 1/E.1.U9.
D. 1/E.1.W6.

-

-

-

-

-

Stymulacja rozwoju motorycznego z metodyką

Stymulacja rozwoju umysłowego z metodyką

Stymulacja rozwoju społeczno-emocjonalnego
z metodyką

Stymulacja rozwoju artystycznego z metodyką

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

Edukacja zdrowotna z metodyką

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D. 1/E.1.W7.
D. 1/E.1.W8.
D. 1/E.1.U10.
D. 1/E.1.U11.
D. 1/E.1.K1.
D. 1/E.1.W5.
D. 1/E.1.W7.
D. 1/E.1.U5.
D. 1/E.1.U7.
D.1/E.1.K3.
D. 1/E.1.W8.
D. 1/E.1.W9.
D. 1/E.1.U1.
D. 1/E.1.U4.
D.1/E.1.K7.
D. 1/E.1.W12.
D. 1/E.1.W13.
D. 1/E.1.U1.
D. 1/E.1.U9.
D.1/E.1.K5.
D. 1/E.1.W10.
D. 1/E.1.W11.
D. 1/E.1.U3.
D. 1/E.1.U5.
D.1/E.1.K6.
D. 1/E.1.W1.
D. 1/E.1.W2.
D. 1/E.1.W3.
D. 1/E.1.U2.
D. 1/E.1.U3.
D.1/E.1.K9.
D. 1/E.1.W3.
D. 1/E.1.W5.
D. 1/E.1.W14.
D. 1/E.1.U2.

-

-

-

-

-

-

-

Praktyki zawodowe

-

-

-

-

D. 1/E.1.U9.
D.1/E.1.K8.
B.3W1.
B.3W2.
B.3W3.
B.3.U1.
B.3.U2.
B.3.U3.
B.3.U4.
B.3.U5.
B.3.U6.
B.3.K1.
D.2/E.2.W1.
D.2/E.2.W2.
D.2/E.2.W3.
D.2/E.2.U1.
D.2/E.2.U2.
D.2/E.2.U3.
D.2/E.2.K1.

-

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Etyka

ECTS

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Ethics

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Forma
studiów:

 stacjonarne
x niestacjonarne

3

Poziom studiów: Pierwszy stopień

Status zajęć:

X podstawowe
 kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 1

2020/2021

X semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-01Z-02_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

celem zajęć jest przybliżenie rozumienia specyfiki etyki, jako dziedziny wiedzy i wprowadzenie w zagadnienia, problematykę
i pojęcia, które pomagają zrozumieć, na czym polega odpowiedzialność człowieka za to, kim się staje żyjąc w świecie, jaki
współtworzy a także odpowiedzialność za kształt tego świata. W efekcie zainspirowanie i przygotowanie do refleksji na
temat:
a/ jak uczyć etycznie?
b/ jak ucząc przygotowywać do etycznego bycia w świecie?
oraz uświadomienie jak bardzo refleksja taka jest potrzebna w kontekście globalnych problemów cywilizacyjnych i
dokonującej się zmiany paradygmatu nauki.
Tematyka wykładów: etyka jako subdyscyplina filozoficzna, kategorie etyki /wolność i odpowiedzialność, dobro, prawda,
wartość, cnota, sprawiedliwość, podmiot etyczny/, wartości i wartościowanie, etyka w komunikowaniu, rodzaje pedagogiki
z perspektywy etyk, etyka środowiskowa i etyka ekologiczna, specyfika etyki zawodowej.
Tematyka ćwiczeń: etyczne problemy nauczyciela, etyczne problemy współczesności

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

a)
b)

Wykład; liczba godzin 8
Ćwiczenia; liczba godzin 8

Metody dydaktyczne:

przedstawienie informacji, teorii i problemów (z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego), dyskusja, dialog, projektowanie
rozwiązań problemów, wykorzystanie Internetu i nauczania on-line

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

brak
Kompetencje: Student jest gotów do
Umiejętności: Student potrafi
U12 - posługiwać się zasadami i
normami etycznymi w podejmowanej
działalności, dostrzega i analizuje
dylematy etyczne; przewiduje skutki
konkretnych działań pedagogicznych

K04 - zachowania się w sposób
profesjonalny, refleksji na tematy
etyczne i przestrzegania zasad etyki
zawodowej
K05 - dostrzegania i formułowania
problemów moralnych i dylematów
etycznych związanych z własną i
cudzą
pracą,
poszukiwania
optymalnych
rozwiązań,
postępowania zgodnie z zasadami
etyki

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie
W19 - zasady i normy etyczne

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

z_o
– kolokwium na koniec semestru,
– prezentacja dotycząca etycznych problemów w pracy nauczyciela przygotowana w ramach pracy własnej studenta,

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

Elektroniczna wersja prezentacji, karta kolokwium
– kolokwium na koniec semestru : 50%
– prezentacja dotycząca etycznych problemów w pracy nauczyciela przygotowana w ramach pracy własnej studenta: 50%,
Sala dydaktyczna, Internet

Literatura podstawowa
Wojtyła K.: Elementarz etyczny, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo Antyk, Lublin 1983
Najder-Stefaniak K.: O powinności nauczyciela, wprowadzenie do refleksji etycznej, Wydawnictw SGGW, Warszawa 2007

Najder-Stefaniak K.: O komunikowaniu z perspektywy etyki, Wydawnictw SGGW, Warszawa 2009
Najder-Stefaniak K.: Wartości etyczne w pedagogice, Wydawnictwo Naukowe SYNERGIA, Warszawa 2017
Najder-Stefaniak K.: Wstęp do etyki biznesu Wydawnictw SGGW, Warszawa 2007
Najder-Stefaniak K.: eEtyka platformie @sggw
Literatura uzupełniająca
Najder-Stefaniak K.: Filozoficzne podstawy pedagogiki twórczości, Wydawnictwo Naukowe SYNERGIA, Warszawa 2018
Najder-Stefaniak K.: Wprowadzenie do bioetyki, Wydawnictwo Naukowe SYNERGIA, Warszawa 2015
Skolmowski H.: Eseje o ekologii. Nadzieja matką mądrych, Biblioteka Ery Ekologicznej, Wydawnictwo Akapit Press, Łódź 1992
Ślipko T.: Zarys etyki ogólnej, Copyright © Wydawnictwo WAM, Kraków 2002
Tyburski W: Etyka i ekologia, Polski Klub Ekologiczny, Toruń 1995
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:

…75…h

3 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

W19

1

Umiejętności

U12

1

Kompetencje

K04

1

Kompetencje -

KO5

1

*)

3 – znaczący i s*zczegółowy,
2 – częściowy,
1 – podstawowy, konieczny do uzyskania kwalifikacji

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Filozofia

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Philosophy

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: polski
Forma
studiów:

 stacjonarne
X niestacjonarne

3

Poziom studiów: Pierwszy stopień

Status zajęć:

X podstawowe
 kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 1

2020/2021

X semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy: WNH-P-1Z-01Z-02_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem zajęć jest:
1/ wprowadzenie w zagadnienia, pojęcia i teorie filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki epistemologicznej i
aksjologicznej,
2/ przygotowanie do operowania kategoriami używanymi w analizach filozoficznych,
3/ przygotowanie do rozumienia związków filozofii ze sposobami myślenia, wartościowania i działania praktykowanymi
przez ludzi.
a. tematyka wykładów
Powstanie filozofii, jej historia i periodyzacja. Początki myślenia filozoficznego. Sokrates, Platon i Arystoteles. Stoicy,

Założenia, cele i opis zajęć:

epikurejczycy, sceptycy. Filozofia chrześcijańska. Specyfika i główni przedstawiciele filozofii nowożytnej. Filozofie
współczesne: filozofia pozytywistyczna, filozofia analityczna, filozofia Marksa, egzystencjalizm, filozofia życia, psychoanaliza,
fenomenologia, filozofia M. Heideggera, neotomizm, modernizm, personalizm, postmodernizm, filozofie ekologiczne.
Paradygmaty dialogu. Pojęcia i teorie prawdy. Kultura doraźności a kultura ekologiczna. Kultura bezpieczeństwa.
b. tematyka ćwiczeń
Dialog jako narzędzie usprawniające odkrywanie prawd. Pojęcia ważne dla zrozumienia współczesnej rzeczywistości.
Człowiek twórca. Paradygmat nauki. Dobro, prawda i piękno jako wartości uniwersalne. Współzależność pojęć: wolność,
twórczość i odpowiedzialność. Dyskurs porządkowany przez metaforę ekosystemu. Wartości uniwersalne a pułapka
doraźności.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

a)
b)

Wykład; liczba godzin 8;
Ćwiczenia; liczba godzin 8;

przedstawienie informacji, teorii i problemów (z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego), dyskusja, dialog, projektowanie
rozwiązań problemów, wykorzystanie Internetu i nauczania on-line
brak

Wiedza: Student zna i rozumie
W10 - w stopniu podstawowym różne
środowiska wychowawcze, ich specyfikę i
procesy w nich zachodzące, 1.1.1)
podstawy filozofii wychowania i aksjologii
pedagogicznej,
specyfikę
głównych
środowisk wychowawczych i procesów w
nich zachodzących
W03 - filozoficzne, społeczno-kulturowe,
historyczne, biologiczne, psychologiczne i
medyczne
podstawy
wychowania
i
kształcenia
W04 wybrane koncepcje człowieka:
filozoficzne, psychologiczne i społeczne

Umiejętności: Student potrafi
UO5 - analizować przykłady badań
oraz konstruować i prowadzić proste
badania pedagogiczne; sformułować
wnioski, opracować i zaprezentować
wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz
wskazywać kierunki dalszych badań

Kompetencje: Student jest gotów do
K08
odpowiedzialnego
przygotowania się do swojej pracy,
projektowania
i
wykonywania
działań pedagogicznych

stanowiące
teoretyczne
podstawy
działalności pedagogicznej, 1.1.2) klasyczne
i współczesne teorie rozwoju człowieka,
wychowania, uczenia się i nauczania lub
kształcenia oraz ich wartości aplikacyjne;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Egzamin na zakończenie zajęć
prezentacja wybranego zagadnienia z filozofii

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Elektroniczna wersja prezentacji, karta egzaminu

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

prezentacja: 50%
egzamin: 50%

Miejsce realizacji zajęć:

sala wykładowa, Internet

Literatura podstawowa
W Bibliotece Głównej SGGW są dostępne:
1. Z. Wendland: Historia filozofii. Od szkoły jońskiej do postmodernizmu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009
2. T. Płużański: Filozofia dla ekonomistów, Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie, Warszawa 1997
3. K. Najder-Stefaniak: Wprowadzenie do ekofilozofii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013
4. K. Najder-Stefaniak: Pojęcia podstawowe dla zrozumienia istoty innowacji [w:] Krystyna Najder-Stefaniak: Wstęp do innowatyki, Wydawnictwo SGGW,
Warszawa 2010
5. K. Najder-Stefaniak: Filozoficzne podstawy pedagogiki twórczości, Wydawnictwo Zakładu Filozofii, Warszawa 2018
6. Najder-Stefaniak Krystyna: Tajemnica jako perspektywa transgresji, w: Poszukiwaniu sensu istnienia od transgresji ku transcendencji ? /Andrzej Ciążela, Sylwia
Jaronowska ( red. ), Egzystencjalne Problemy Człowieka Współczesnego, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej 2017,
Literatura uzupełniająca:
1. Najder-Stefaniak Krystyna, Hamling Anna ( red. ): Filozofia i praktyka tworzenia: humanistyka - pedagogika - socjologia, 2019, Wydawnictwo SGGW
2. Najder-Stefaniak Krystyna ( red. ): Nauka i praktyka z perspektywy filozofii, 2017, Wydawnictwo Zakładu Filozofii SGGW3.
3. Najder-Stefaniak Krystyna, Vandyšev Valentin ( red. ): Philosophy and practice of security, 2017, Wydawnictwo Zakładu Filozofii SGGW,
3. W internecie są wykłady:
https://www.youtube.com/watch?v=CLxFIAS58D0
granice poznania - audio wykład (prof. Krzysztof Meissner)
https://www.youtube.com/watch?v=lsYRUtSRhsw
Obiektywne istnienie tajemnicy - prof. Krzysztof Meissner (Upadek mitu Oświecenia)
https://www.youtube.com/watch?v=2xxoPjpGULA
Geometryczne piękno wszechświata - Michał Heller
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:

75 h

3 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

W10, 1.1.1);

1

Wiedza

W03,

1

Wiedza

W04, 1,1,2)

1

Umiejętności -

U05

1

Kompetencje -

K08

1

*)
3 – znaczący i szczegółowy,
2 – częściowy,
1 – podstawowy, konieczny do uzyskania kwalifikacji

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

Historia myśli pedagogicznej
History of Educational Thought
Pedagogika

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

ECTS

5

Poziom studiów: Pierwszy stopień
Numer semestru: 1
X semestr zimowy
semestr letni
Numer
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021
WNH-P-1Z-01Z-06_19
katalogowy:

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:

X obowiązkowe
 do wyboru

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej najważniejszych postaci, instytucji, prądów, ideałów wychowawczych w
historii myśli pedagogicznej. Kształcenie cech intelektualnych rozwijających umiejętność krytycznej analizy tekstów z
zakresu historii myśli pedagogicznej. Przegląd historycznych koncepcji edukacyjnych: ich założeń teoretycznych i
konkretnej realizacji, ze wskazaniem cech charakterystycznych typowych dla epoki historycznej, w której dominują.
Uwypuklenie tych idei edukacyjnych, które są aktualne do dziś.
Grecka paideia wzorcem i kwintesencją uniwersalnego wychowania człowieka. Arete jako miara wartości człowieka
sednem starogreckiego ideału wychowawczego. Sofiści - retoryka i erystyka jako główne przedmioty nauczania.
Akademia Platońska i Liceum Arystotelesowskie jako prototypy instytucji naukowo-edukacyjnych. Szkoły w
średniowiecznej Europie. Powstanie i rozkwit uniwersytetów. Myśl pedagogiczna w epoce renesansu jako odrodzenie
antycznych tradycji wychowawczych (człowieka rozwiniętego harmonijnie pod względem fizycznym, duchowym i
obywatelskim). Myśl pedagogiczna w Polsce doby Renesansu - A. Frycz z Modrzewia: rodzina podstawową instancją
wychowawczą, nauczającą odróżniać dobro od zła; prestiż społeczny i materialny szkoły i nauczyciela. Oświecenie
europejskie – utylitarny cel edukacji. Wychowanie naturalne wg J.J. Rousseau. Reforma szkolna S. Konarskiego. Szkoły
Warszawskiego Okręgu Szkolnego w okresie apuchtinowskim: A. Apuchtina policyjne metody wychowawcze.
Wychowanie państwowe i narodowe w II Rzeczpospolitej.
Wykład, liczba godzin 24;
Ćwiczenia, liczba godzin 24;
dyskusja, rozwiązywanie problemu, studium przypadku, praca samodzielna
Brak
Wiedza: Student zna i rozumie

Umiejętności: Student potrafi

W13 - w stopniu elementarnym
subdyscypliny pedagogiki, obejmujące
terminologię, teorię i metodykę

U06 - w sposób precyzyjny i spójny
wypowiadać się w mowie i na
piśmie, na tematy dotyczące
wybranych zagadnień
pedagogicznych; z
wykorzystaniem różnych ujęć
teoretycznych, korzystając
zarówno z dorobku pedagogiki,
jak i innych dyscyplin

B.2.W3. uwarunkowania edukacji, miejsca
powstawania relacji edukacyjnych,
kultury, ideologii, zagadnienie
ekonomii w kontekście edukacji,
zmiany i wyzwania edukacyjne XXI
wieku;
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 psychologicznopedagogiczną 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

Kompetencje: Student jest
gotów do

1.2.15) poprawnie posługiwać się
językiem polskim i poprawnie
oraz adekwatnie do wieku
uczniów posługiwać się
terminologią przedmiotu;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
egzamin pisemny
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
arkusze egzaminu pisemnego; dwa eseje, listy obecności na ćwiczeniach
efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
wynik egzaminu końcowego 51 % , ocena z prac pisemnych, obecność na ćwiczeniach – 49 %
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
Sala dydaktyczna
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. W. Jaeger, Paideia. Formowanie człowieka greckiego, Warszawa 2001.
2. S. Litak, Historia wychowania. Do Wielkiej Rewolucji Francuskiej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.
3. J. Draus, R. Terlecki, Historia wychowania. Wiek XIX i XX, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.
4. Historia wychowania. Wiek XX, t. 1-2, red. J. Miąso, Warszawa 1980.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1. S. Kot, Historia wychowania, t. 1: Od starożytnej Grecji do połowy wieku XVIII, t. 2: Wychowanie nowoczesne. Od połowy XVIII wieku do współczesnej doby

(wyd. 1: Kraków 1924).
2. Historia wychowania, t. 1 i 2, pod red. Ł. Kurdybachy, Warszawa 1967.
3. Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. 1-3, wyb. i oprac. S. Wołoszyn, Warszawa 1965-1966 (wyd. 2: Kielce 1998).
4. Źródła do dziejów wychowania w rodzinie polskiej w XIX i początkach XX wieku, wyb. i opr. A. Denisiuk, K. Jakubiak, Bydgoszcz 2001.
5. R. Wroczyński, Dzieje oświaty polskiej, t. 1-2, Warszawa 1981.
6. M. Łozińska, W ziemiańskim dworze, PWN, Warszawa 2011.
7. I. Domańska-Kubiak, Zakątek pamięci, Życie w XIX-wiecznych dworkach kresowych, Warszawa 2004.
8. S. Gieysztor, Czasy szkolne (1892-1902), w: tenże, Moja Warszawa, Warszawa 2010, s. 221-522.
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:
24h – wykład, 24 h – ćwiczenia 1,9 ECTS
Przygotowanie do egzaminu 27 h – 1,1 ECTS
Przygotowanie 2 esejów 25 h x 2 = 50 h – 2 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
24 wykład, 24 ćwiczenia 1,9 ECTS

125 h
5 ECTS

1,9 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

B.2.W3.
B.2.W3

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku
W13
1.2.15)

U06

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)
1
1
1
1

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Komunikowanie społeczne

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Social communication

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: polski
Forma
studiów:

 stacjonarne
X niestacjonarne

3

Poziom studiów: Pierwszy stopień

Status zajęć:

X podstawowe
 kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 1

2020/2021

X semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-01Z-04_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami komunikacji społecznej, istoty i czynników skutecznego
komunikowania, jego typów; kształtowanie umiejętności właściwego przekazywania informacji i przysłuchiwania się,
skutecznego porozumiewania; przekazanie wiedzy dotyczącej uwarunkowań i zastosowań wiedzy o komunikowaniu.

Założenia, cele i opis zajęć:

Wykład:
Komunikacja społeczna: składniki, terminologia. Podstawowe modele procesu komunikowania.
Komunikowanie niewerbalne, jego elementy i uwarunkowania społeczno-kulturowe (z uwzględnieniem wybranych
aspektów historycznych), jego relacja do komunikacji werbalnej (zaburzenia komunikacji);praktyczne zastosowania w
funkcjonowaniu społecznym; proksemika, kształtowanie i wykorzystywanie środowiska fizycznego.
Komunikowanie werbalne: język - style, kody lingwistyczne i semantyczne
Komunikowanie w relacjach interpersonalnych, w związkach opartych na miłości i przyjaźni, w grupach społecznych (np.
rówieśniczych, w klasach szkolnych). Komunikowanie w edukacji. Zakłócenia procesu komunikowania. Komunikowanie
masowe, Komunikowanie w marketingu, reklamie, mediach i polityce: psychologiczne podstawy oddziaływania. Rola
kultury i jej symboli w procesie komunikowania.
Ćwiczenia
1. Techniki prezentacji - autoprezentacja.
2. Komunikowanie jako proces formułowania myśli, przekazu informacji i aktywnego przysłuchiwania się.
3. Skuteczność komunikowania jedno- i dwustronnego.
4, 5. Formy wypowiedzi w komunikacji niewerbalnej. Wykorzystanie komunikowania niewerbalnego.
6, 7. Prowadzenie rozmowy. Techniki budowania zaufania.
8. Przekazywanie informacji zwrotnych.
9, 10. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w grupie. Obieg informacji w grupie a style kierowania i przywództwa.
11, 12. Wystąpienia publiczne.
13. Komunikowanie w edukacji
14. Sztuka wywiadu dla środków masowego przekazu.
15. Zaliczenie.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

a)
b)

Wykład; liczba godzin 8;
Ćwiczenia; liczba godzin 8;

Wykład 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.
zainteresowanie relacjami społecznymi i ich doskonaleniem
Wiedza: Student zna i rozumie
W08 w stopniu elementarnym procesy
komunikowania
interpersonalnego
i
społecznego,
ich
prawidłowości
i
zakłócenia;
B.1.W3. teorię spostrzegania społecznego i
komunikacji: zachowania społeczne i ich
uwarunkowania, sytuację interpersonalną,
zagadnienia
empatii,
zachowań
asertywnych, agresywnych i uległych,
postaw, stereotypów, uprzedzeń, stresu i
radzenia sobie z nim, porozumiewania się
ludzi w instytucjach; reguły współdziałania;
procesy
komunikowania
się;
style
komunikowania się uczniów i nauczyciela;

Umiejętności: Student potrafi
1.1.12)
procesy komunikowania
interpersonalnego i społecznego oraz
ich prawidłowości i zakłócenia;
1.3.3) porozumiewania się z osobami
pochodzącymi z różnych środowisk i o
różnej
kondycji
emocjonalnej,
dialogowego
rozwiązywania
konfliktów oraz tworzenia dobrej
atmosfery dla komunikacji w klasie
szkolnej i poza nią;
B.1.U3. skutecznie i świadomie
komunikować się;
B.1.U4. porozumieć się w sytuacji
konfliktowej.

Kompetencje: Student jest gotów do
K02 docenienia znaczenia nauk
pedagogicznych dla utrzymania i
rozwoju prawidłowych więzi w
środowiskach społecznych i odnosi
zdobytą wiedzę do projektowania
działań zawodowych

zasady porozumiewania się emocjonalnego
w klasie i w sytuacjach konfliktowych;
bariery w komunikowaniu się, w
szczególności w klasie; różne formy
komunikowania się − autoprezentację,
aktywne słuchanie, efektywne nadawanie,
komunikację niewerbalną; wpływ mediów
na zmiany współczesnej komunikacji oraz
na proces wychowawczy; porozumiewanie
się w sytuacjach konfliktowych.
Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Zaliczenie na ocenę (udział w ćwiczeniach, prace pisemne i kolokwium)

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Pisemne prace zaliczeniowe; pytania na kolokwium,, protokół z ocenami

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Ocena z ćwiczeń (50%), ocena z kolokwium (50%)

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna wyposażona w sprzęt multimedialny

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004
2. Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003
3. Knapp M. L., Hall J. A., Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich. Wrocław 2000.
Literatura uzupełniająca (wybór, pełny spis podany nazajęciach):
4. Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2002.
5. Sztejnberg A., Podstawy komunikacji społecznej w edukacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2002.
6. Funkcje i modele komunikacji społecznej w edukacji a kompetencje nauczyciela, red. K. Czerwiński, W.J. Maliszewski, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2009. (wybrane artykuły)
7. Kompetencja w porozumiewaniu się nauczyciela akademickiego. Wielorakie perspektywy, red. W.J. Maliszewski, Toruń 2007. (wybrane artykuły)
8. Dziecko w kulturze europejskiej, red. K. Bogacka, Warszawa 2016 (wybrane artykuły)
9. K. Bogacka, Communication of values in modern sacral art. Example of late 20th Century Crosiers, w: „Media and Mass Communication”. Media and Value
Priorities of Society. First International Symposium. Published by Science and Education Foundation” 2012, s. 55–67; www.science-edu.eu.
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:

75 h

2,2 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt

B.1.W3.

W08

1

Umiejętności -

B.1.U3.

1.1.12)

1

Umiejętności -

B.1.U4.

1.3.3)

1

K02

1

Wiedza

Efekty uczenia się dla zajęć:

Wiedza -

Kompetencje Kompetencje -

*)
3 – znaczący i szczegółowy,
2 – częściowy,
1 – podstawowy, konieczny do uzyskania kwalifikacji

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

Pojęcia i systemy pedagogiczne
Pedagogical concepts and systems
Pedagogika

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

ECTS

4

Poziom studiów: Studia I stopnia
Numer semestru: 1
x semestr zimowy
 semestr letni
Numer
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021
WNH-P-1Z-01Z-05_19
katalogowy:

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:

x obowiązkowe
 do wyboru

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Cele: Zapoznanie studentów z podstawami pedagogiki oraz procesem zachodzących w niej przemian
Wprowadzenie studentów w system pojęciowy pedagogiki
Poznanie relacji pomiędzy teorią a praktyką edukacyjną
Poznanie wybranych ideologii i doktryn pedagogicznych
Wyodrębnianie różnych nurtów i systemów pedagogicznych oraz znajomość poglądów ich przedstawicieli, rozumienie
związku między edukacją a zmianami społecznymi
Opis zajęć:
Wprowadzenie w język naukowy pedagogiki, zaznajomienie z przedmiotem badań, działami i
subdyscyplinami pedagogiki
Potoczna wiedza o wychowaniu a wiedza naukowa w pedagogice
Zmiany w społeczeństwie a zmiany w edukacji
Struktura pojęć pedagogicznych i ich geneza
Przedmiot i zadania pedagogiki, działy pedagogiki, wartości i cele w pedagogice
Szkoła jako instytucja, ustrój szkolny, podmiotowość ucznia w szkole, role nauczyciela
Proces badawczy w naukach pedagogicznych, jego przebieg i etapy, różne metody badań naukowych
wykorzystywane w pedagogice i ich wartość badawcza
Wychowanie – jego znaczenie, różne środowiska wychowawcze
Uczenie się – centralna kategoria pojęciowa praktyki edukacyjnej , kształcenie
Myśl pedagogiczna w czasach współczesnych
Związek pedagogiki z innymi dyscyplinami naukowymi, wiedza o edukacji w perspektywie poznawczej
socjologii i psychologii
Pojęcie ideologii i doktryny pedagogicznej, teoria pedagogiczna
Geneza pedagogiki jako nauki i etapy jej rozwoju, pedagogika pozytywizmu
Przedmiot poszukiwań badawczych w pedagogice – etapy rozwoju naukowej refleksji pedagogicznej
Związek wychowania z celami i wartościami – cele kształcenia w różnych systemach
Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wychowania, kształcenie ustawiczne
Ideologie leżące u podstaw różnych systemów pedagogicznych
Współzależność między pedagogiką a jej uwarunkowaniami społeczno-historycznymi oraz między edukacją a
daną perspektywą ideologiczną, polityczną czy teoretyczną
Reformy szkolne - sposoby ich realizacji, obecne reformy szkolne
Orientacje i systemy pedagogiczne istniejące współcześnie – przegląd subdyscyplin i systemów
a) Wykład liczba godzin: 24
b)
Ćwiczenia; liczba godzin:16
Wykład interaktywny, ćwiczenia – dyskusja: interpretacja tekstów źródłowych, prace indywidualne – referaty,
prezentacje, konsultacje, sprawdzian połówkowy, egzamin
Brak
Wiedza
Student zna i rozumie:
B.2.W.1. – pedagogikę jako dyscyplinę
naukową: umiejscowienie pedagogiki
wśród dziedzin nauk społecznych i
humanistycznych, zakresy pedagogiki,
paradygmaty pedagogiczne,
podstawowe pojęcia pedagogiczne, w
tym wychowania, kształcenia, edukacji
i samowychowania
W01 - elementarną terminologię używaną
w pedagogice, jej źródła oraz
zastosowanie w obrębie pokrewnych
dyscyplin naukowych
B.2.W.2. - podstawowe teorie
pedagogiczne, w tym nurty i kierunki,
oraz konteksty normatywne,
personalistyczne i społeczne w
pedagogice; zagadnienia pedagogiki
autorytarnej i nieautorytarnej,
emancypacji i krytyczności w naukach
o wychowaniu oraz antypedagogiki,

W02 - miejsce pedagogiki w systemie
nauk oraz jej przedmiotowe i
metodologiczne powiązania z innymi
dyscyplinami naukowymi w stopniu
elementarnym
W11 - najważniejsze tradycyjne i
współczesne nurty i systemy
pedagogiczne, rozumie ich historyczne
i kulturowe uwarunkowania
W13 - w stopniu elementarnym
subdyscypliny pedagogiki, obejmujące
terminologię, teorię i metodykę
W14 - podstawowe zagadnienia
związane ze strukturą i funkcjami
systemu edukacji; celami, podstawami
prawnymi, organizacją i
funkcjonowaniem różnych instytucji
edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, terapeutycznych,
kulturalnych i pomocowych
1.1.8. – strukturę i funkcje systemu
oświaty – cele, podstawy prawne,
organizację i funkcjonowanie instytucji

1.1.9. – podstawy prawne
systemu oświaty
niezbędne do
prawidłowego realizowania
prowadzonych działań
edukacyjnych;
Kompetencje
Student jest gotów do:
K08 - odpowiedzialnego
przygotowania się do
swojej pracy,
projektowania i
wykonywania działań
pedagogicznych;
1.3.6. - projektowania działań
zmierzających do rozwoju
szkoły lub placówki
systemu oświaty oraz
stymulowania poprawy
jakości pracy tych
instytucji;

edukacyjnych, wychowawczych i
opiekuńczych, a także alternatywne
formy edukacji;
Sprawdzian pisemny, cząstkowy na wykładzie; egzamin pisemny końcowy, przygotowany referat; aktywność w trakcie
zajęć, prezentacja przygotowanego referatu.
Skrócony zapis prezentacji wraz z literaturą,
Pisemny sprawdzian cząstkowy i pisemny egzamin końcowy, lista obecności, oceny z całości.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
wynik egzaminu i wynik kolokwium, sposób prezentacji referatu i aktywność na zajęciach, obecność
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
Sala wykładowa, sale ćwiczeniowe
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Pedagogika t.1-2, (red.), Kwieciński Z., Śliwerski B, Warszawa 2003 i 2004
2. Pedagogika, subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, t 4 red. B. Śliwerski , Gdańsk 2010
3. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2010
4. Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008
5. Śliwerski B., Wprowadzenie do pedagogiki (r. 2), w: Pedagogika, podstawy nauk o wychowaniu, B. Śliwerski (red.),Gdańsk 2006
6. Nowicka M, Skrzetuska E.(red), Problemy kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji w uczelniach wyższych w Polsce, Toruń 2016
7. Kupisiewicz Cz., Z dziejów teorii i praktyki wychowania, Kraków 2012
8. Gnitecki J., Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej, Poznań 2006
9. Palka S., Pedagogika w stanie tworzenia Kraków, 1999
10. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, 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:
Wykład 24 h.; Ćwiczenia 16 h – 1,6 ECTS
Przygotowanie do egzaminu 30 h – 1,2 ECTS
Przygotowanie do sprawdzianu 15 h – 0,6 ECTS
Przygotowanie prezentacji (referatu) – 15 h – 0,6 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Wykład 24 h; Ćwiczenia 16 h – 1,6 ECTS

100 h
4 ECTS

1,6 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

B.2.W1

W01

Wiedza- 02

B.2.W2

W02

1

Wiedza - 03

W11

1

Wiedza - 04

W13

1

Wiedza - 05

W14.
1.1.8)
1.1.9)
K08
1.3.6)

1

Kompetencje - 06
Kompetencje - 07

1

1
1

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Psychologia ogólna

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Psychology

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: polski
Forma
studiów:

 stacjonarne
X niestacjonarne

4

Poziom studiów: Pierwszy stopień

Status zajęć:

X podstawowe
 kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 1

2020/2021

Numer katalogowy:

X semestr zimowy
 semestr letni
WNH-P-1Z-01Z-03_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Poznanie głównych kierunków w psychologii jako samodzielnej dyscypliny naukowej.
Rozumienie podstawowej terminologii występującej w różnych kierunkach psychologicznych.
Interpretowanie powiązań występujących pomiędzy wiedzą psychologiczną, przyrodniczą, filozoficzną i
ogólnohumanistyczną.
Postrzeganie relacji występujących pomiędzy historycznymi orientacjami w psychologii a pedagogiką.
Określanie właściwości procesów poznawczych człowieka, języka i aktów mowy, emocji i motywacjioraz różnic
indywidualnych w zakresie inteligencji, temperamentu i osobowości.
Podawanie praktycznych zastosowań psychologicznej wiedzy o sytuacjach trudnych, stresie i frustracji.

Wykłady:
1. Klasyczna introspekcyjna psychologia świadomości.
2. Psychologia postaci.
3. Behawioryzm klasyczny, neobehawioryzm i współczesna analiza zachowania.
4. Psychoanaliza klasyczna i kulturowa.
5. Psychologia poznawcza klasyczna oraz kognitywizm współczesny.
6. Psychologia materialistyczna.
7. Psychologia humanistyczna.
Ćwiczenia:
1. Procesy poznawcze człowieka: wrażenia, spostrzeżenia, wyobrażenia, pojęcia, pamięć, uczenie się.
2. Język, mowa i komunikowanie się.
3. Emocje i motywacje.
4. Cechy temperamentu i osobowości.
Sytuacje trudne: stres i frustracja
a)
b)

Wykład; liczba godzin 24;
Ćwiczenia; liczba godzin 8;

Przedstawienie i dyskutowanie zagadnień głównych kierunków w psychologii jako samodzielnej dyscypliny naukowej,
przedstawianie procesów poznawczych, różnic indywidualnych i zachowań w sytuacjach trudnych, demonstrowanie technik
pomiaru dyspozycji i procesów psychicznych.
równolegle nabywana wiedza psychologiczna, filozoficzna i pedagogiczna.
Ucząc się wprowadzenia do psychologii na pierwszym roku studiów, student odwołuje się do swojej wiedzy wyniesionej ze
szkoły średniej i środowiska wychowawczego, do swojego doświadczenia życiowego i samowiedzy.
Wiedza: Student zna i rozumie
W03 filozoficzne, społeczno-kulturowe,
historyczne, biologiczne, psychologiczne i
medyczne podstawy wychowania i
Umiejętności: Student potrafi
kształcenia;
1.1.2) klasyczne i współczesne teorie
W04 wybrane koncepcje człowieka:
rozwoju
człowieka,
wychowania,
filozoficzne, psychologiczne i społeczne
uczenia się i nauczania lub kształcenia
stanowiące
teoretyczne
podstawy
oraz ich wartości aplikacyjne;
działalności pedagogicznej;
B.1.U8. – radzić sobie ze stresem i Kompetencje: Student jest gotów do
B.1.W1 podstawowe pojęcia psychologii:
stosować strategie radzenia sobie z
procesy poznawcze, spostrzeganie, odbiór i
trudnościami;
przetwarzanie informacji, proces mowy,
B.1.U7. radzić sobie ze stresem i
myślenie i rozumowanie, uczenie się i
stosować strategie radzenia sobie z
pamięć, rolę uwagi, emocje i motywacje w
trudnościami
procesach regulacji zachowania, zdolności i
uzdolnienia;
psychologię
różnic
indywidualnych – różnice w zakresie
inteligencji, temperamentu, osobowości i
stylu poznawczego;

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.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Egzamin (ocena znajomości literatury i wykładów)

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

prace pisemne studentów, archiwizacja własna prac pisemnych.

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

wyniki prac pisemnych 49%ocena z egzaminu 51 %.

Miejsce realizacji zajęć:

sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Gdańsk 2010, GWP.
2 .J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka, t. 1, Gdańsk 2016, GWP.
3. R. Gerrig, P. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 2008, PWN.
4. A. Kokoszka, Psychoanalityczne ABC. Kraków 2017, Impuls.
5. T. Tomaszewski, Kierunki w psychologii współczesnej, Warszawa 1998, WP.
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:

………. h

1,8 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

B.1.W1.

W03

1

Wiedza -

B.1.W5.

W04

1

Umiejętności -

B.1.U8

1.1.2)

1

Umiejętności -

B.1.U7.

Kompetencje Kompetencje -

*)
3 – znaczący i szczegółowy,
2 – częściowy,
1 – podstawowy, konieczny do uzyskania kwalifikacji

1

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

Biomedyczne podstawy rozwoju
Biomedical Aspects of Human Development
Pedagogika

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

ECTS

4

Poziom studiów: studia I stopnia
Numer semestru: 2
 semestr zimowy
x semestr letni
Numer
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021
WNH-P-1Z-02L-13_19
katalogowy:
x obowiązkowe
 do wyboru

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Celem kształcenia jest, przekazanie studentom wiedzy i umiejętności dotyczącej rozwoju człowieka w różnych okresach
jego życia oraz zagrożeń w poszczególnych etapach rozwoju ontogenetycznego. Ponadto przygotowanie studentów
studiów pedagogicznych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych z zakresu
biologicznych i medycznych podstaw rozwoju i wychowania oraz chorób wieku rozwojowego. Wskazanie najczęstszych
problemów zdrowotnych i zagrożeń w poszczególnych etapach rozwoju człowieka.

Założenia, cele i opis zajęć:

1. Pojęcie biomedycznych podstaw rozwoju człowieka.
2. Realizowanie ochrony własnego zdrowia.
3. Przebieg chorób w poszczególnych okresach rozwoju człowieka.
4. Rozwój wybranych układów i reakcji fizjologicznych organizmu w różnych okresach życia i czynników go
warunkujących.
5. Choroby wieku dziecięcego.
6. Odchylenia od normy rozwojowej.
7. Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci i młodzieży.
8. Choroby społeczne i cywilizacyjne oraz niepełnosprawność.
9. Problemy starzenia się organizmu ludzkiego
Tematyka wykładów – liczba godzin 24
Wykład I – 2 godz.
Integracja grupy. Diagnoza wzajemnych oczekiwań.
Rola medycyny profilaktycznej. Czynniki chorobotwórcze. Zjawisko odporności swoistej, nieswoistej, biernej i czynnej.
Wykład II – 2 godz.
Czynniki rozwoju osobniczego.
Czynniki rozwoju endogenne: genetyczne i paragenetyczne. Czynniki rozwoju egzogenne: modyfikatory. Dziedziczenie.
Zaburzenia w rozwoju somatycznym.
Wykład III – 2 godz.
Aparat koordynacyjno-regulujący.
Układ nerwowy; układ endokrynalny; układ immunologiczny.
Wykład IV – 2 godz.
Rozwój wybranych układów i reakcje fizjologiczne organizmu.
Rozwój układów: oddechowego, pokarmowego, rozrodczego, krwionośnego, kostnego.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Wykład V – 2 godz.
Rozwój wybranych układów i reakcje fizjologiczne organizmu (cd.).
Układ podwzgórzowo-przysadkowy i jego wpływ na przekształcenia ogólnorozwojowe, na psychikę człowieka.
Wykład VI – 2 godz.
Rozwój psychoseksualny i opieka przedkoncepcyjna.
Antykoncepcja i jej znaczenie. Ciąża i jej prawidłowy przebieg. Zaburzenia i problemy seksualne w dzieciństwie i
młodości.
Wykład VII – 2 godz.
Rozwój psycho-fizyczny i motoryczny dzieci i młodzieży.
Charakterystyka poszczególnych okresów rozwoju dziecka: noworodkowy, niemowlęcy, poniemowlęcy. Społeczne
konsekwencje patologii rozwojowych.
Wykład VIII – 2 godz.
Rozwój psycho-fizyczny i motoryczny dzieci i młodzieży (cd).
Charakterystyka poszczególnych okresów rozwoju dziecka: przedszkolny, wiek szkolny, wiek pokwitania. Kryteria
służące do oceny wieku rozwojowego. Dziecko defektywne jako uczeń.
Wykład IX – 2 godz.
Cykle organizmu. Jak działa pamięć; jak odczuwamy emocje (fizjologia emocji); co to jest śmiech oraz rola mózgu
podczas śmiechu; jak śnimy (rola snu i w jaki sposób śnimy); co to są biorytmy i zegar biologiczny.
Wykład X –1 godz.
Fizjologiczna reakcja na stres. Reakcja organizmu na wysiłek i na stres. Adaptacja do zmian ciśnienia atmosferycznego.

Metody radzenia sobie ze stresem i zmianą otoczenia. Mobbing w pracy
Wykład XI – 1 godz.
Źródła zagrożeń dla zdrowia. Biologiczne, psychiczne i środowiskowe uwarunkowania niepowodzeń szkolnych. Higiena
nauki i wypoczynku ucznia. Zjawisko zmęczenia, przemęczenia, znużenia. Zjawisko choroby sierocej.
Wykład XII – 1 godz.
Zachowania zdrowotne społeczeństwa polskiego.
Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie innych środków psychoaktywnych. Uzależnienie i współuzależnienie
(pojęcie DDA). Podstawy uzależnień w ujęciu etycznym, medycznym, psychospołecznym i prawnym.
Wykład XIII – 1 godz.
Zasady racjonalnego żywienie w rozwoju człowieka. Podstawowe składniki pożywienia oraz zasady układania
jadłospisów. Piramida zdrowia. Rola dietetyki w leczeniu. Wpływ czynników kulturowych i środowiskowych na sposób
odżywiania się. Postrzeganie siebie a zaburzenia odżywiania. Profilaktyka.
Wykład XIV – 1 godz.
Wpływ rozwoju cywilizacji na życie człowieka (zawały, udary, nowotwory, otyłość, cukrzyca, wzw, osteoporoza,
HIV/AIDS) oraz inne zagrożenia cywilizacyjne i społeczne.
Wykład XV – 1 godz.
Epidemiologia urazów, wypadków i zatruć. Zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia u dzieci i
dorosłych. BHP w miejscu pracy. Choroby zawodowe.
Metody dydaktyczne:

Wykład, z wykorzystaniem metody dyskusji panelowej

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

Efekty uczenia się:

Umiejętności
Student potrafi:

W03 - filozoficzne, społeczno-kulturowe,
E.1K.U2. - analizować medyczne
historyczne, biologiczne,
podstawy pedagogiki korekcyjnej
psychologiczne i medyczne podstawy
oraz funkcjonowanie
wychowania i kształcenia
ośrodkowego układu nerwowego
W05 - rozwój człowieka w cyklu życia
w kontekście specyficznych
zarówno w aspekcie biologicznym, jak
trudności w uczeniu się; określać
i psychologicznym oraz społecznym
etiopatogenezę specyficznych
E.1K.W2 - medyczne podstawy pedagogiki
trudności w uczeniu się;
korekcyjnej; funkcjonowanie
ośrodkowego układu nerwowego w
kontekście specyficznych trudności w
uczeniu się; etiopatogenezę
specyficznych trudności w uczeniu się;
Elektroniczny zapis prezentacji.
Przeprowadzenie zajęć wg zaleceń wykładowcy.
Elektroniczny zapis prezentacji

Kompetencje
Student jest gotów:
K01 - świadomej oceny poziomu
swojej wiedzy i
umiejętności, rozumie
potrzebę ciągłego
dokształcania się
zawodowego i rozwoju
osobistego, dokonuje
samooceny własnych
kompetencji i doskonali
umiejętności, wyznacza
kierunki własnego rozwoju
i kształcenia

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
Prezentacja 50%
na ocenę końcową:
Kolokwium zaliczeniowe – ustne lub pisemne 50%
Miejsce realizacji zajęć:
Sala dydaktyczna
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. A. Jaczewski (red.), Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005
2. B. Doleżych, P. Łaszczyca (red.), Biomedyczne podstawy z elementami higieny szkolnej. Wydawnictwo Adam Marszłek, Toruń 2004
3. A. Jopkiewicz, E. Suliga, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Wyd. Instytutu Technologii i Eksploatacji, Radom-Kielce 2005
4. N. Wolański, Rozwój biologiczny człowieka. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006
5. B. Woronowicz, Uzależnienia. Wyd. Edukacyjne Paramedia, Warszawa 2009
6. B. Woynarowska, i inni, Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. PWN, 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 - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
24 h wykładu 1, ECTS
Przygotowanie do kolokwium 38 h – 1,5 ECTS
Przygotowanie prezentacji 38 h – 1,5 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
24 h wykładu – 1,0 ECTS

100 h
4 ECTS

1,0 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 Wiedza Wiedza Umiejętności –
Kompetencje -

W03
W05
E.1K.W2
E.1K.U2
K01

1
1
1
1
1

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

Emisja głosu
Voice emission
Pedagogika

Język wykładowy: język polski
Poziom studiów:
Forma  stacjonarne
Status zajęć: x podstawowe
x obowiązkowe
Numer semestru: 2
studiów: X niestacjonarne
 kierunkowe
 do wyboru
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy:

ECTS

2

studia I stopnia
 semestr zimowy
x semestr letni
WNH-P-1Z-02L-16_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:
Jednostka zlecająca:
Przedmiot ma na celu:
1. Poznanie mechanizmu mówienia i zasad prawidłowej emisji głosu w świetle tensegracyjnego modelu ciała ludzkiego.
2. Przygotowanie do świadomej pracy aparatem głosowym i przestrzegania zasad higieny.
3. Zapoznanie z ćwiczeniami kształtującymi prawidłową postawę i przygotowującymi mięśnie ciała do udziału w procesie
głosotwórczym.
4. Wprowadzenie w problematykę zaburzeń funkcji głosowych.
5. 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 (z
uwzględnieniem elementów wpływu diety).
6. Wdrożenie do świadomych działań w kierunku utrzymania pełnej wydajności i sprawności głosu do późnych lat życia.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:

1.
2.
3.
4.

Znaczenie prawidłowej emisji i higieny głosu dla sprawnej i bezpiecznej pracy w zawodowym posługiwaniu się głosem.
Zasady prawidłowej emisji głosu w mówieniu i śpiewaniu.
Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii.
Prawidłowe tworzenie dźwięku w oparciu o pogłębienie świadomości ciała. Korygowanie nieprawidłowych nawyków
oddechowych i nieprawidłowych elementów w postawie ciała.
5. Praca nad brzmieniem głosu, rozróżnianie rejestrów głosowych.
6. Nauka prawidłowej fonacji – praca nad ustawieniem głosu, miękka inicjacja dźwięku.
7. Elementarne ćwiczenia prawidłowej emisji głosu w mowie i śpiewie.
8. Rodzaje głosu ludzkiego. Ogólna systematyka.
9. Patologia głosu.
10. Higiena pracy i życia w zawodzie wymagającym wysiłku głosowego. Omówienie metody lax vox. Przykłady relaksacji metoda Jacobsona, Schultza.
11. Poznanie zasad pracy nad głosem.
12. Ćwiczenia usprawniające pracę aparatu oddechowego, fonacyjnego i rezonacyjno-artykulacyjnego
Wykłady – 8 h
Omawianie zagadnień teoretycznych, metoda interaktywna, metoda projektowania, prezentacja multimedialna, metoda
sytuacyjna (w formie pisemnej z proponowaną bibliografią), omawianie i rozwiązywanie kazusów, dyskusja dydaktyczna,
metoda problemów, metoda ćwiczeń.

Wymagania formalne
i założenia wstępne:
Wiedza
Student zna i rozumie:
W17 - w stopniu elementarnym
zagadnienia
związane
z
bezpieczeństwem i higieną pracy w
instytucjach
edukacyjnych,
wychowawczych,
opiekuńczych,
kulturalnych i pomocowych

Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:
Forma dokumentacji osiągniętych

Umiejętności
Kompetencje
Student potrafi:
Student jest gotów:
U07 - używać języka specjalistycznego i C.K2. - skutecznego korygowania
porozumiewać się w sposób precyzyjny i swoich błędów językowych i
spójny przy użyciu różnych kanałów i doskonalenia aparatu emisji
technik komunikacyjnych ze specjalistami głosu
w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami
spoza grona specjalistów, ma rozwinięte
umiejętności w zakresie komunikacji
1.1.13) podstawy funkcjonowania i interpersonalnej
patologie aparatu mowy, zasady 1.2.16) posługiwać się aparatem mowy
emisji głosu
zgodnie z zasadami emisji głosu;
C.U7. - posługiwać się zgodnie z zasadami
C.W.7. - znaczenie języka jako narzędzia
pracy nauczyciela: problematykę pracy aparatem emisji głosu;
z uczniami z ograniczoną znajomością C.U8. - poprawnie posługiwać się
językiem polskim
języka polskiego lub zaburzeniami
komunikacji językowej, metody
porozumiewania się w celach
dydaktycznych – sztukę wykładania i
zadawania pytań, sposoby zwiększania
aktywności komunikacyjnej uczniów,
praktyczne aspekty wystąpień
publicznych – poprawność językową,
etykę języka, etykietę korespondencji
tradycyjnej i elektronicznej oraz
zagadnienia związane z emisją głosu –
budowę, działanie i ochronę narządu
mowy i zasady emisji głosu.
prezentacje w trakcie zajęć, kolokwium, praca pisemna, zaliczenie końcowe - przedstawianie z pamięci fragmentu Alicji w
krainie czarów Carroll Lewis, wykorzystując poznane zasady prawidłowej emisji głosu i prezentacji publicznej.
Kolokwium, zaliczenie ćwiczeń aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego, oddechowego, prawidłowej postawy stojącej i

efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

siedzącej, ocena indywidualnego wystąpienia, ocena pracy pisemnej, protokół zaliczenia.
W skład oceny końcowej wchodzi:
przygotowanie do zajęć w ramach realizacji zadań usprawniających narząd mowy, oceny z kolokwium, ocena pracy
pisemnej, ocena z końcowego wystąpienia indywidualnego,
Sala dydaktyczna

Miejsce realizacji zajęć:
Obowiązkowa
1. Jurewicz M.; Emisja głosu, Warszawa 2009.
2. Emisja głosu nauczyciela, red. M. Przybysz-Piwko. CODN Warszawa 2006.
3. Marszałek S. Diagnostyka fizjoterapeutyczna i osteopatyczna w zawodowych zaburzeniach głosu. Łódź 2010.
3. Sipowicz J. Ja i mój głos. Łódź 2009.
Zalecana:
1. Gębska M. Zasady i metody rehabilitacji chorych z zawodowymi zaburzeniami głosu. Szczecin 2011.
2. Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu. Poradnik dla nauczycieli, red. M. Śliwińska-Kowalska, E. Niebudek-Bogusz, Łódź 2011.
3. Maria Bończyk. Emisja głosu Ćwiczenia usprawniające głos i mówienie. Warszawa 2012.
4. Starrett K. Skazany na biurko. Postaw się siedzącemu światu. Łódź. 2016.
3. Langley-Evans S. Żywienie. Wpływ na zdrowie człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2014.
6. Frederic Delavier. Atlas treningu siłowego. PZWL 2011.
7. Mark Vella . Anatomia w treningu siłowym i fitness. Muza 2007.
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:
8 godz. udział w wykładach – 0,3 ECTS
24 godz. przygotowanie wystąpienia indywidualnego - 0,9 ECTS
18 godz. przygotowanie do sprawdzianu – 0,8 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
8 godz. udział w wykładach – 0,3 ECTS

50 h
2 ECTS

0,3 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza WiedzaWiedzaUmiejętnościUmiejętnościWiedza-

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku
W17
1.1.13)

C.W.7.
U07
1.2.16)
C.U7.

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)
1
1
1
1
1
1

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

Psychologia rozwojowa
Developmental psychology
Pedagogika

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

ECTS

4

Poziom studiów: I
Numer semestru: 2
semestr zimowy
x semestr letni
Numer
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021
WNH-P-1Z-02L-14_19
katalogowy:

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

x obowiązkowe
 do wyboru

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wydział Socjologii i Pedagogiki
Zapoznanie z podstawowymi prawidłowościami rozwoju psychicznego i społecznego oraz jego biologicznymi i
środowiskowymi uwarunkowaniami,
Zarysowanie prawidłowości rozwoju funkcji psychicznych w życiu człowieka
Dostarczenie wiedzy umożliwiającej rozumienie dzieci i młodzieży oraz projektowanie działań uwzględniających
specyfikę ich fazy rozwoju
Klasyczne i współczesne określenie przedmiotu psychologii rozwojowej
Pojęcie rozwoju i modele rozwoju psychiki
Społeczny charakter rozwoju. Dwa kryteria rozwoju: biologiczne i społeczne.
Dynamika interakcji: dziecko – otoczenie. Spojrzenia na dziecko: perspektywa historyczna, kulturowa, psychologiczna
(potoczna i naukowa).
Czynniki warunkujące rozwój: biologiczne (genetyka zachowania), społeczne ((socjalizacja i wychowanie; role
społeczne, wartości);
Znaczenie rodziny, środowiska rówieśniczego, szkoły oraz aktywności własnej
Ogólne prawidłowości rozwoju: rola wczesnych doświadczeń. Okresy krytyczne w rozwoju, akceleracja
Periodyzacja rozwoju: okresy i fazy w pełnym cyklu życia, zadania rozwojowe, osiągnięcia w rozwoju;
Rozwój poznawczy: rozwój spostrzegania, myślenia (koncepcje J. Piageta i L. Wygotskiego), pamięci.
Rozwój emocjonalny: kierunki zmian, specyfika doświadczeń w różnych fazach życia.
Rozwój motywacji: potrzeby i ich dynamika, kształtowanie się procesów motywacyjnych.
Zmiany rozwojowe w relacjach z ludźmi (modele przywiązania); nabywanie umiejętności społecznych.
Fazy rozwoju moralnego (J Piaget, L Kolberg).
Koncepcje rozwoju osobowości, kształtowanie tożsamości, samowiedzy.
Wykład – 24 h
Wykład z elementami dyskusji
Wiedza z zakresu psychologii ogólnej
Wiedza
Student zna i rozumie:
W05 - rozwój człowieka w cyklu życia
zarówno w aspekcie biologicznym, jak i
psychologicznym oraz społecznym
B.1.W2. - proces rozwoju ucznia w
okresie dzieciństwa, adolescencji i
wczesnej dorosłości: rozwój fizyczny,
motoryczny i psychoseksualny; rozwój
procesów poznawczych (myślenia,
mowy, spostrzegania, uwagi, pamięci);
rozwój społeczno-emocjonalny i
moralny; zmiany fizyczne i psychiczne w
okresie dojrzewania; normę rozwojową;
rozwój w kontekście wychowania;
dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u
uczniów; zaburzenia zachowania;
zagadnienia nieśmiałości i
nadpobudliwości

Umiejętności
Kompetencje
Student potrafi:
Student jest gotów do:
U03 - posługiwać się podstawowymi
ujęciami teoretycznymi w celu
analizowania motywów i wzorów
ludzkich zachowań, diagnozowania i
prognozowania sytuacji oraz
analizowania strategii działań
praktycznych w odniesieniu do
różnych kontekstów działalności
pedagogicznej
1.2.3) - rozpoznawać potrzeby,
możliwości i uzdolnienia uczniów oraz
projektować i prowadzić działania
wspierające integralny rozwój
uczniów, ich aktywność i
uczestnictwo w procesie kształcenia i
wychowania oraz w życiu społecznym
B.1.U1. - obserwować procesy
rozwojowe uczniów
B.1.U7. - identyfikować potrzeby
ucznia w rozwoju uzdolnień i
zainteresowań
B.1.U6. - rozpoznawać potrzeby
psychospołecznego wsparcia ucznia
B.1.U6. - identyfikować potrzeby
ucznia w rozwoju uzdolnień i
zainteresowań

Karty pracy – efekty: W05, B1W2, U03, 1.2.3), B1U6, B1U6, B1U1, B1U7
Karty pracy
Zgodnie z zasadami przedstawionymi studentom
Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Bee H. Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 1993
2. Brzezińska A. Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa 2007
3. A. Brzezińska (red) – Psychologiczne portrety człowieka. Gdańsk 2005
4. Matczak A. Zarys psychologii rozwoju. Warszawa 2003
5. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M Psychologia rozwoju człowieka. Tom 1-3. Warszawa 2002.
6. Schaffer H.R. – Psychologia dziecka. Warszawa 2005
7. Trempala J. (red.) Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa 2011
8. Vasta R., Haith M.M., Miller S.A., Psychologia dziecka Warszawa 1995.
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:
24 h wykładów – 1,0 ECTS
38 h przygotowanie do egzaminu – 1,5 ECTS
38 h przygotowanie do zajęć – 1,5 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych
osób prowadzących zajęcia:
24 h wykładów – 1,0 ECTS

100 h
4 ECTS

1,0 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia zefektami przedmiotu:
kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Wiedza Wiedza -

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku
W05

B.1.W2.

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)
1
1

Umiejętności -

U03

1

Umiejętności -

1.2.3)

1

Umiejętności -

B.1.U1.

1

Umiejętności -

B.1.U7.

1

Umiejętności Umiejętności -

B.1.U6.
B.1.U6.

1
1

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Psychologia społeczne

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Social Psychology

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: polski
Forma
studiów:

X stacjonarne
niestacjonarne

4

Poziom studiów: Pierwszy stopień

Status zajęć:

X podstawowe
 kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Koordynator zajęć:

Dr Katarzyna Bogacka

Prowadzący zajęcia:

Dr Katarzyna Bogacka

Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Numer semestru: 2

2020/2021

 semestr zimowy
X semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-02L-11_19

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z psychologią społeczną jako subdyscypliną psychologii, z uwzględnieniem jej
relacji do socjologii, z jej terminologią, podstawami metodologii, aktualnymi zainteresowaniami teoretyczno-badawczymi,
oraz jej praktycznymi zastosowaniami, ukazanie znaczenia wiedzy z zakresu psychologii społecznej dla rozwiązywania
problemów interpersonalnych i społecznych.

Założenia, cele i opis zajęć:

Wykład:
Psychologia społeczna jako subdyscyplina psychologii, jej związki innymi działami psychologii. Odrębność metodologii
psychologii.
Regulacyjna rola ‘ja’ człowieka; style autoprezentacji, autoprezentacja a autentyczność, rola autentyczności w kształtowaniu
relacji interpersonalnych.
Spostrzeganie społeczne a komunikowanie niewerbalne i werbalne, jego uwarunkowania społeczno-kulturowe. Grupy
społeczne: rodzaje i powstawanie; znaczenie charakterystyki grupy a funkcjonowanie jej uczestników - cel, normy, pozycja
społeczna, status, przywództwo: style i efektywność, role społeczne, struktura grupowa. Fenomen tłumu.
Miłość iprzyjaźń w relacjach interpersonalnych: uwarunkowania sympatii i miłości, koncepcje i rodzaje miłości.
Psychologia wpływu społecznego; psychologiczne mechanizmy oddziaływania na postawy i zachowania innych osób
(redukcja dysonansu poznawczego, podobieństwo, autorytet, konformizm); manipulacja jako szczególna kategoria wpływu
społecznego (mechanizmy psychologiczne, techniki, zastosowania, aspekt etyczny), opieranie się wpływowi społecznemu.
Teorie agresji, społeczne konsekwencje agresji i metody radzenia sobie z nią; asertywność. Zachowania prospołeczne i ich
uwarunkowania (modele) vs obojętność i jej przyczyny. Stereotypy i uprzedzenia: mechanizmy powstawania, modele
zmiany. Psychologia społeczna a polityka i media.
Ćwiczenia:
Klasyczne i aktualne badania w psychologii społecznej.
Intymność i ‘gra’ w relacjach interpersonalnych (analiza transakcyjna E. Berne’a).
Rozwój moralny i dojrzałość emocjonalna a zachowania altruistyczne.
Agresja mediach i polityce. Społeczne reprezentacje polityki.
Stereotyp męskości i kobiecości w życiu społecznym; funkcje i przykłady stereotypów narodowych.
Funkcjonowanie społeczne w rzeczywistości wirtualnej.
Problematyka zdrowia psychicznego w życiu społecznym.
Sprawiedliwość społeczna i legitymizacja porządku społecznego
Pojęcie kontekstu. „Podejście kontekstowe” w badaniach społecznych.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

a)
b)

Wykład; liczba godzin 24;
Ćwiczenia; liczba godzin 8;

Wykład 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.
Część zajęć może zostać przeprowadzona w formie e-learningu i/lub poza terenem uczelni (np. w instytucjach zajmujących
się odnośną problematyką).
zainteresowanie problematyką społeczną, śledzenie aktualnych wydarzeń życia społecznego i politycznego oraz
elementarna znajomość historii współczesnej
Wiedza: Student zna i rozumie
Umiejętności: Student potrafi
1.2.1) obserwować sytuacje i zdarzenia 1.2.11) monitorować postępy uczniów,
pedagogiczne,
analizować
je
z ich aktywność i uczestnictwo w życiu
wykorzystaniem wiedzy pedagogiczno- społecznym szkoły;
psychologicznej
oraz
proponować U01 dokonać obserwacji i interpretacji Kompetencje: Student jest gotów do
rozwiązania problemów;
zjawisk społecznych; analizuje ich
W06 rodzaje więzi społecznych i rządzące powiązania z różnymi obszarami
nimi prawidłowości;
działalności pedagogicznej;
B.1.W3. teorię spostrzegania społecznego i U02 wykorzystywać podstawową
komunikacji: zachowania społeczne i ich wiedzę
teoretyczną
z
zakresu

uwarunkowania, sytuację interpersonalną,
zagadnienia
empatii,
zachowań
asertywnych, agresywnych i uległych,
postaw, stereotypów, uprzedzeń, stresu i
radzenia sobie z nim, porozumiewania się
ludzi w instytucjach; reguły współdziałania;
procesy
komunikowania
się;
style
komunikowania się uczniów i nauczyciela;
zasady porozumiewania się emocjonalnego
w klasie i w sytuacjach konfliktowych;
bariery w komunikowaniu się, w
szczególności w klasie; różne formy
komunikowania się − autoprezentację,
aktywne słuchanie, efektywne nadawanie,
komunikację niewerbalną; wpływ mediów
na zmiany współczesnej komunikacji oraz
na proces wychowawczy; porozumiewanie
się w sytuacjach konfliktowych;

pedagogiki oraz powiązanych z nią
dyscyplin w celu analizowania i
interpretowania
problemów
edukacyjnych,
wychowawczych,
opiekuńczych,
kulturalnych
i
pomocowych, a także motywów i
wzorów ludzkich zachowań;
B.1.U2. obserwować zachowania
społeczne i ich uwarunkowania
B.1.U5. rozpoznawać bariery i
trudności uczniów w procesie uczenia
się, komunikowania się orazw
funkcjonowaniu społecznym, w tym
uwarunkowane
czynnikami
środowiskowymi;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Zaliczenie na ocenę (udział w ćwiczeniach, prace pisemne, kolokwium)

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Pisemne prace zaliczeniowe; pytania na kolokwium, protokół z ocenami.

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Ocena z ćwiczeń (50%), ocena z kolokwium (50%).

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna wyposażona w sprzęt multimedialny

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1.Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi, zarys psychologii społecznej, Warszawa 2009.
Literatura uzupełniająca (wybór, pełny spis podany na zajęciach):
2. Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2002.
3.Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 2000.
4. Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich,Warszawa 2002.
5. Bogacka K., System społeczno-polityczny w oczach “zwykłych” ludzi: opinie na temat PRL i nowych czasów (analiza jakościowa), w: J. Reykowski,
red. Potoczne wyobrażenia o demokracji. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, Warszawa 1995, s. 101-129.
5. Bogacka K., System społeczno-polityczny w oczach “zwykłych” ludzi: opinie na temat PRL i nowych czasów (analiza jakościowa), w: J. Reykowski,
red. Potoczne wyobrażenia o demokracji. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, Warszawa 1995, s. 101-129.
6. Bogacka K., Upbringing according to values and the Brother Grimm’s Fairy Tales “Hansel and Grethel”, Cambridge Journal of Education,
www.upjpress.is/journals - w druku [ad. Koncepcja Rokeacha]
7. Bogacka K., Symbolic and psychological meaning of the fairy tale theme of malformed and lost bodies, “Journal of International Scientific
Publications: Language, Individual & Society”, Volume 12, 2018, pp. 69–78. https://www.scientificpublications.net/get/1000032/1537874090494877.pdf
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:

75 h

2,2 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

B.1.W3.

1.2.1)

1

Wiedza -

W06

1

Umiejętności -

B.1.U2.

1.2.11)

1

Umiejętności -

B.1.U5.

U01

1

U02

1

Umiejętności
Kompetencje Kompetencje -

*)
3 – znaczący i szczegółowy,
2 – częściowy,
1 – podstawowy, konieczny do uzyskania kwalifikacji

Nazwa zajęć:

Socjologia

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Sociology

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma  stacjonarne
studiów: X niestacjonarne

Status zajęć: X podstawowe
 kierunkowe

4

Poziom studiów: Pierwszy stopień
x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
x semestr letni

Numer semestru: 2
2020/2021

Numer
WNH-P-1Z-02L-12_19
katalogowy:

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami socjologii: od źródeł i etapów rozwoju tej dziedziny wiedzy,
poprzez jej przedstawicieli, zarysowanie podstawowych teorii socjologicznych, socjologicznych metod badawczych do
ukazania specyfiki socjologii. To także systematyzacja podstawowej terminologii socjologicznej.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami socjologii: przedstawienie socjologii jako
dyscypliny naukowej (źródła i etapy rozwoju socjologii, przedmiot badań socjologii, społeczne funkcje socjologii, style
uprawiania socjologii); rozróżnienie socjologii naukowej od myślenia zdroworozsądkowego; prekursorzy socjologii;
współczesne perspektywy socjologiczne; człowiek jako istota społeczna; zbiorowości społeczne; procesy społeczne;
kultura i jej wpływ na życie społeczne; stratyfikacja społeczna; zmiana społeczna. Studenci zapoznają się z
socjologicznym spojrzeniem na zagadnienia mechanizmy społecznego funkcjonowania w różnych perspektywach
analitycznych
a)
b)

Wykład ; liczba godzin: 8;
ćwiczenia; liczba godzin: 8;

Wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemu, konsultacje.

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

Umiejętności: Student potrafi

Efekty uczenia się:

W08 - w stopniu elementarnym procesy
komunikowania interpersonalnego i
społecznego, ich prawidłowości i zakłócenia
1.1.12) procesy komunikowania
interpersonalnego i społecznego oraz ich
prawidłowości i zakłócenia;
W04 - wybrane koncepcje człowieka:
filozoficzne, psychologiczne i społeczne
stanowiące teoretyczne podstawy
działalności pedagogicznej
1.1.2) klasyczne i współczesne teorie
rozwoju człowieka, wychowania, uczenia
się i nauczania lub kształcenia oraz ich
wartości aplikacyjne;
W06 - rodzaje więzi społecznych i rządzące
nimi prawidłowości

U01 - dokonać obserwacji i
interpretacji zjawisk społecznych;
analizuje ich powiązania z różnymi
obszarami działalności pedagogicznej
1.2.1) obserwować sytuacje i zdarzenia
pedagogiczne, analizować je z
wykorzystaniem wiedzy pedagogicznopsychologicznej oraz proponować
rozwiązania problemów;
U08 - prezentować własne pomysły,
wątpliwości i sugestie, popierając je
argumentacją w kontekście wybranych
perspektyw teoretycznych, poglądów
różnych autorów

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Egzamin ustny z wykładów oraz kolokwia z ćwiczeń; obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu oraz
pisemne wypowiedzi studentów na zagadnienie testujące zrozumienie treści wybranych spotkań, aktywność własna.

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

1. Treść pytań egzaminacyjnych (wykład).
2. Karta imienna zawierająca oceny aktywności studentów.( ćwiczenia)

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

1. Ocena z egzaminu– 50%.
3. Ocena z ćwiczeń– 50% (zaliczenie ćwiczeń stanowi warunek przystąpienia do egzaminu)

Miejsce realizacji zajęć:

sala dydaktyczna

Literatura podstawowa
Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2012.

Kompetencje: Student jest
gotów do
K02 - docenienia znaczenia
nauk pedagogicznych dla
utrzymania i rozwoju
prawidłowych więzi w
środowiskach społecznych i
odnosi zdobytą wiedzę do
projektowania działań
zawodowych
1.3.3) porozumiewania się z
osobami pochodzącymi z
różnych środowisk i o różnej
kondycji emocjonalnej,
dialogowego rozwiązywania
konfliktów oraz tworzenia
dobrej atmosfery dla
komunikacji w klasie szkolnej i
poza nią;

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.
Sztompka P., Socjologia, Analiza społeczeństwa, Kraków 2012.
Literatura uzupełniająca:
Bauman Z. Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. PIW,warszawa,2000
Barney D. Społeczeństwo sieci. Warszawa 2008
Beck U., Beck-Gernsheim E., Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, PWN, Warszawa 2013.
Berger P., Zaproszenie do socjologii, Warszawa 1998.
Giza A., Sikorska M. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, PWN, Warszawa 2012
Goffman E., Piętno, GWP, Gdańsk 2005.
Jasińska-Kania A., Nijakowski L., Szacki J., Ziółkowski M. (red.), Współczesne teorie socjologiczne. T.I i II, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2006
Makowski G., Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Warszawa 2004.
Urry J., Spojrzenie turysty, Warszawa 2007.
Wyleżałek J. ,Świat społeczny - świat jednostek. Co kształtuje człowiek(a)?, Wyd. SGGW, Warszawa 2012
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:
Wykład – 8h; ćwiczenia - 8 – 0,6 ECTS
Przygotowanie do egzaminu 42 h – 1,2 ECTS
Przygotowanie do zajęć 42 h – 1,2 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Wykład – 8h; ćwiczenia - 8 – 0,6 ECTS

100 h
4 ECTS

0,6 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:

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku
W08; 1.1.12)
W04; 1.1.2)
W06
U01; 1.2.1)
U08
K02
1.3.3)

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)
1
1
1
1
1
1
1

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

Teoria wychowania

4

Theory of education

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Forma stacjonarne
studiów: X
niestacjonarne

ECTS

Poziom studiów: Pierwszy stopień

Status 
X obowiązkowe Numer semestru: 2
semestr zimowy
zajęć: podstawowe  do wyboru
X semestr letni
X kierunkowe
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis
Numer
2020/2021
WNH-P-1Z-02L-15_19
(rocznik):
katalogowy:

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem zajęć jest dostarczeniu studentom wiedzy na temat istoty i warunków w procesu
wychowania niezbędnych do projektowania właściwych działań wychowawczych z dziećmi i
młodzieżą, a także zapoznanie studentów teoretycznymi i praktycznymi koncepcjami wychowania,
oraz rozwinięcie umiejętności praktycznego zastosowania tej wiedzy w codzienności
wychowawczej.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba
godzin:

Treści zajęć:
Istota, cechy i funkcje wychowania
Podstawowe teorie, style i nurty wychowania
dotyczące wychowania
Podmiotowości w wychowaniu
Proces wychowania i jego struktura,
Rola nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań uczniów
Specyfika głównych środowisk wychowawczych i procesów w nich zachodzących
Trudności i błędy wychowawcze
Cel pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi w przedszkolu i uczniami w szkole na różnych
etapach edukacyjnych;
Istota i elementy programu wychowawczego
a) Wykład; liczba godzin 24;
b) Ćwiczenia; liczba godzin 16;

Metody dydaktyczne:

Metody: podające, problemowe, eksponujące, praktyczne oraz wykład konwersatoryjny

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Elementarna wiedza z zakresu historii myśli pedagogicznej, psychologii ogólnej.
Wiedza: Student zna i rozumie

Efekty uczenia się:

W09 podstawowe teorie
dotyczące wychowania
1.1.3) rolę nauczyciela lub
wychowawcy w modelowaniu
postaw i zachowań uczniów;
1.1.14) treści nauczania i typowe
trudności uczniów związane z ich
opanowaniem;
W10 w stopniu podstawowym
różne środowiska wychowawcze,
ich specyfikę i procesy w nich

Umiejętności: Student potrafi
B.2.U2. rozpoznawać i
identyfikować style i nurty
wychowania w praktyce
edukacyjnej i w działaniach
opiekuńczo-wychowawczych;
B.2.U3. zaprojektować
podstawowe zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze;

Kompetencje: Student jest
gotów do

zachodzące
1.1.1) podstawy filozofii
wychowania i aksjologii
pedagogicznej, specyfikę głównych
środowisk wychowawczych i
procesów w nich zachodzących;
B.2.W4. funkcje wychowania,
proces wychowania, jego
strukturę, właściwości i dynamikę;
zagadnienia przymusu i swobody
w wychowaniu, wychowania jako
wspomagania rozwoju,
wychowania adaptacyjnego i
emancypacyjnego, podmiotowości
w wychowaniu; podstawowe
środowiska wychowawcze:
rodzinę, grupę rówieśniczą i
szkołę; style i postawy
wychowawcze; konteksty
wychowania; źródła i przejawy
kryzysu współczesnego
wychowania; style wychowania;
B.2.W7. zagadnienia związane ze
szkołą jako instytucją
wychowawczą: środowisko
społeczne klasy i szkoły,
autokratyzm i demokrację w
szkole, ukryty program szkoły,
postawy nauczycieli i uczniów,
pracę z grupą rówieśniczą,
tworzenie klimatu
wychowawczego w klasie i w
szkole, metody wychowawcze i ich
skuteczność, problematykę
umiejętności i trudności
wychowawczych, błędów
wychowawczych, granic i
mierników oddziaływań
wychowawczych,
B.2.W12. cel pracy opiekuńczowychowawczej z dziećmi w
przedszkolu i uczniami w szkole na
różnych etapach edukacyjnych;
istotę programu wychowawczego;
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; a także
znaczenie współpracy rodziny
ucznia i szkoły oraz szkoły ze
środowiskiem pozaszkolnym

Sposób weryfikacji efektów
uczenia się:

opracowanie konspektu zajęć opiekuńczowo-wychowawczych oraz prezentacja, egzamin w formie
pisemnej,

Forma dokumentacji
osiągniętych efektów

Konspekt zajęć opiekuńczowo-wychowawczych, prezentacje, testy, listy obecności, arkusz
egzaminacyjny.

uczenia się:
Elementy i wagi mające
wpływ
na ocenę końcową:

50% ocena z ćwiczeń–obecność, opracowanie konspektu zajęć opiekuńczowo-wychowawczych
oraz prezentacja
50% ocena z wykładów – egzamin w formie pisemnej,

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
Tchorzewski A., Wstęp do teorii wychowania, Warszawa 2018, WAM.
Gordon T. (red.), Wychowanie bez porażek, Warszawa 2007, PAX.
Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2011, Impuls.
Zarzecki L., Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Jelenia Góra 2012, KPSW.
Górniewicz J., Teoria wychowania (wybrane problemy), Olsztyn, 2008.
Śliwerski B., Istota i przedmiot badań teorii wychowania, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, 2, red. nauk. Z. Kwieciński, B.
Śliwerski, PWN,
Warszawa 2014, s. 14-27.
Gaś Z. B., Poleszak W., Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, ORE, Warszawa, 2017.
Literatura uzupełniająca:
Melosik Z., Kultura popularna jako czynnik socjalizacji, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, 2, red. nauk. Z. Kwieciński, B.
Śliwerski, PWN,
Warszawa 2014, s. 270-290.
Roger C., O stawaniu się osobą, Poznań, 2014.
Roger C., Sposób bycia, Poznań, 2012.
Dobrzyniak M., Od dyktatora do innowatora. Kroki wiodące nauczyciela ku innowacyjności, [w:] Zagadnienia edukacji muzycznej,
G. K. Konkol (red.), Gdańsk 2015, Wydawnictwo Athenae Gedanenses.
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:
wykład – 24h; ćwiczenia – 16h – 1,6 ECTS
100 h – 4 ECTS
przygotowanie do egzaminu – 25h – 1 ECTS
przygotowanie do zajęć – 35h – 1,3 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:
1,6 ECTS
wykład – 24h; ćwiczenia – 16h – 1,6 ECTS
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza
Wiedza
Wiedza
Wiedza
Wiedza
Wiedza
Wiedza
Wiedza
Wiedza
Umiejętności Umiejętności -

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla
programu studiów dla kierunku
W09
1.1.3)
1.1.14)
W10
1.1.1)

B.2.W4.
B.2.W7.
B.2.W12
B.2.W3.
B.2.U2.
B.2.U3.

*)
3 – znaczący i szczegółowy,
2 – częściowy,
1 – podstawowy, konieczny do uzyskania kwalifikacji

Oddziaływanie
zajęć na efekt
)
kierunkowy*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

Doradztwo zawodowe

5

Career guidance
Pedagogika

Język wykładowy: polski
Forma stacjonarne
studiów: X
niestacjonarne

ECTS

Poziom studiów: Pierwszy stopień

Status 
obowiązkowe Numer semestru: 3
X semestr zimowy
zajęć: podstawowe X do wyboru
 semestr letni
X kierunkowe
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis
Numer
2020/2021
WNH-P-1Z-03Z-28_19
(rocznik):
katalogowy:

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą doradztwa zawodowego oraz rozwijanie
kompetencji zarządzania sobą, zarządzania edukacją i karierą w perspektywie całego życia.
Istota doradztwa
Systemy doradztwa w różnych krajach
Kwalifikacje i kompetencje i ich znaczenie w procesie planowania edukacji i kariery
Znaczenie komunikacji w procesie doradczym
Rola i kompetencje doradcy w procesie planowania edukacji i kariery
Planowanie działań i realizacja zamierzeń edukacyjno - zawodowych
Narzędzia pracy doradcy

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

Efekty uczenia się:

a) Wykład; liczba godzin 16;
b) Ćwiczenia; liczba godzin 8;
Metody: podające, problemowe, eksponujące, praktyczne oraz wykład konwersatoryjny
Podstawowa wiedza z zakresu psychologii społecznej oraz komunikacji społecznej.
Wiedza: Student zna i rozumie
Umiejętności: Student potrafi
U11 animować prace nad
W18 w stopniu elementarnym
rozwojem uczestników
zagadnienia związane z
procesów pedagogicznych oraz
projektowaniem ścieżki własnego wspierać ich samodzielność w
rozwoju
zdobywaniu wiedzy, a także
B.2.W7. doradztwo zawodowe:
inspirować do działań na rzecz
wspomaganie ucznia w
uczenia się przez całe życie
projektowaniu ścieżki edukacyjno- 1.2.10) wykorzystywać proces Kompetencje: Student jest
gotów do
zawodowej, metody i techniki
oceniania i udzielania
określania potencjału ucznia; oraz informacji zwrotnych do
B.1.K1. autorefleksji nad
potrzebę przygotowania uczniów
stymulowania uczniów w ich
do uczenia się przez całe życie
pracy nad własnym rozwojem; własnym rozwojem
B.2.W13. doradztwo zawodowe:
1.2.14) skutecznie realizować zawodowym (E.1K.K1.)
proces wspomagania ucznia w
działania
wspomagające
projektowaniu ścieżki edukacyjno- uczniów w świadomym i
zawodowej, metody i techniki
odpowiedzialnym
określania potencjału ucznia;
podejmowaniu
decyzji
znaczenie przygotowania uczniów edukacyjnych i zawodowych;
do samokształcenia, pracy nad
U14 dokonać analizy własnych
własnym rozwojem oraz do
działań i wskazać ewentualne
aktywnego uczestnictwa w rynku
obszary
wymagające
pracy; pojęcia rynku edukacyjnego modyfikacji
w
przyszłym

i rynku pracy, drogi rozwoju
zawodowego; znaczenie uczenia
się przez całe życie

działaniu
B.2.U2. zaprojektować ścieżkę
własnego rozwoju
zawodowego;
B.2.U5. zaprojektować

ścieżkę własnego rozwoju
zawodowego;
B.2.U4. nawiązywać
współpracę z nauczycielami
oraz ze środowiskiem
pozaszkolnym
B.2.U7. nawiązywać

współpracę z nauczycielami
oraz ze środowiskiem
pozaszkolnym
B.2.U7. określić przybliżony
potencjał ucznia i doradzić mu
ścieżkę rozwoju
Sposób weryfikacji efektów
uczenia się:
Forma dokumentacji
osiągniętych efektów
uczenia się:
Elementy i wagi mające
wpływ na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:

Portfolio zawierające kwestionariusze wypełnione przez studenta i refleksję z zajęć.
Portfolia zawierające kwestionariusz wypełnione przez studenta i refleksję z zajęć, protokół
zaliczeniowy, lista obecności i aktywności.
obecność na zajęciach, aktywność,
studenta i refleksję z zajęć.

portfolio zawierające kwestionariusz wypełnione przez

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
Bańka A., Psychologiczne doradztwo karier, PRINT – B, Poznań 2007
Bańka A., Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy.
Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym, PRINT – B, Poznań 1995
Druczak K., Minta J., Poradnictwo zawodowe w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli przedmiotu, Krajowy Ośrodek Wspierania
Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej, Warszawa, 2013
Kotarba M., Łuczak M., ABC Poradnictwa zawodowego w szkole, Praca zbiorowa, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa, 2008
Minta J., Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa, 2012
Wojtasik B., Podstawy poradnictwa kariery, Poradnik dla nauczycieli, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej, Warszawa 2011
Uzupełniająca:
Kukla D., Preorientacja i orientacja zawodowa w edukacji, Oficyna Wydawnicza, 2010
Kukla D., Raport dotyczący stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej , Warszawa
2012
Lelińska K., Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu metodą zajęć praktycznych, WSiP, Warszawa 1985
Nowacki T., Znaczenie wiedzy i pedagogiczne problemy poradnictwa zawodowego, Warszawa 1975
Paszkowska-Rogacz, A., Psychologiczne podstawy wybory zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych. Krajowy Ośrodek
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2003
Paszkowska-Rogacz, A., Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji
Zawodowe, Warszawa 2002
Popowska A. (red.), Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym. Materiały poseminaryjne, Krajowy
Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa, 2012
Sarzyńska E., Doradca zawodowy w środowisku bezrobocia, Wydawnictwo Marii Curie –Skłodowskiej, Lublin 2010
Sławiński S. (red.), Dębowski H., Michałowicz H., Urbanik J., Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem
kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 2011
Dobrzyniak M., Rola i kompetencje doradcy edukacyjno-zawodowego w świetle teorii naukowych
i europejskich standardów, [w:] Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2017, nr 1;
Dobrzyniak M., “Lifelong guidance – key for work, life, social, economic and public harmony”,
[w:] Work – personal life. Between harmony and disintegration, R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Impuls, 2015;
Dobrzyniak M., Doradztwo edukacji i kariery w opinii uczniów szkół gimnazjalnych. Komunikat

z badań, [w:] W poszukiwaniu paradygmatów rozwoju edukacyjnego i profesjonalnego,
E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska (red.), Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra;
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: 16h
udział w ćwiczeniach: 8 h
konsultacje: 1 h
Praca własna studenta: 92,5h
Przygotowanie portfolio: 36,5h
Czytanie literatury 26,5h
Przygotowanie do zajęć 37h

125 h – 5 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:
udział w wykładach: 16h
udział w ćwiczeniach: 8 h
konsultacje: 1 h

1,0 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza
Wiedza

Efekty uczenia się dla zajęć:

Umiejętności
Umiejętności
Kompetencje

Oddziaływanie
zajęć na efekt
)
kierunkowy*

W18

1
1

B.2.W13.
B.2.W7

Umiejętności
Umiejętności

Umiejętności
Umiejętności

Odniesienie do efektów dla
programu studiów dla kierunku

U11
1.2.10
1.2.14
U14
B.2.U5.
B.2.U2.
B.2.U4.
B.2.U7
B.2.U7.
B.1.K1. (E.1K.K1.)

*)
3 – znaczący i szczegółowy,
2 – częściowy,
1 – podstawowy, konieczny do uzyskania kwalifikacji

1
1

1
1
1
1
1

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Media w edukacji

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Media in Education

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: polski
Forma  stacjonarne
studiów: X niestacjonarne

2

Poziom studiów: pierwszy stopień

Status zajęć:

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 3

2020/2021

Numer katalogowy:

X semestr zimowy
 semestr letni
WNH-P-1Z-03Z-23_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy dotyczącej roli mediów w edukacji oraz informacji o mediach
w ujęciu interdyscyplinarnym. Student powinien rozumieć terminy, takie jak kultura masowa czy homogenizacja treści;
umieć definiować zjawiska zachodzące w kulturze i edukacji, a także poprawnie analizować klasyczne środki masowego
przekazu.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Treści wykładowe:
 Środki masowego przekazu
 Kultura masowa w społeczeństwie zurbanizowanym
 Klasyczne koncepcje kultury masowej.
 Różne modele komunikowania
 Podział środków masowego przekazu ze względu na aspekty procesu komunikowania
 Dziecko i młodzież w wirtualnej rzeczywistości. Zagrożenia i uzależnienia
 Telewizja a edukacja w XXI wieku
 Tradycja a kultura obrazu
 Media jako swoiste środowisko wychowawcze współczesnego człowieka
 Sztuka filmowa w edukacji
 Komunikat radiowy
 Twórczość/odtwórczość w mediach
 Komputerowe gry edukacyjne
 Komiks a kultura popularna
 Rola mediów w edukacji – podsumowanie

a)

wykład; liczba godzin 24;

Metody dydaktyczne:

wykład klasyczny, dyskusja, e-learning

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

brak
Umiejętności:
Student potrafi:

Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

1.2.2) adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów materiały i środki, w tym
z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej, oraz metody pracy w celu samodzielnego projektowania
i efektywnego realizowania działań pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
1.2.18) samodzielne rozwijać wiedzę i umiejętności pedagogiczne z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych,
i technologii;
U02 – wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu
analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych
i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań;
U04 – samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku
rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT);
U05 – analizować przykłady badań oraz konstruować i prowadzić proste badania pedagogiczne; sformułować wnioski,
opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań;

Przygotowanie projektu edukacyjnego (uwzględniający problem, cel, propozycje rozwiązań i literaturę).

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

karty pracy (konspekty)

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

na ocenę składa się 100% oceny za pracę zaliczeniową

Miejsce realizacji zajęć:

sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa:
1. Siemieniecki B., Pedagogika kognitywistyczna. Studium teoretyczne, Kraków 2013.
2. Gajda J., Środki masowego przekazu w wychowaniu, Lublin 1988.
3. Ejsmont M., Kosmalska B., Media, wartości, wychowanie, Kraków 2004.
4. Siemieniecki B. (red.), Pedagogika medialna. Tom 1, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca:
1. Cywińska M., Dziecko w literaturze kresowej lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku [w:] Dziecko w kulturze europejskiej, K. Bogacka (red.),
Warszawa 2016.
2. McLuhan M., Franck Z. (red.), Wybór tekstów, Poznań 2001.
3. Hrehorowicz A., Massive Open Online Courses, czyli o ewolucji kształcenia korespondencyjnego „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2014, nr 3, s. 41–52.
4. Jakubowski W. (red.), Media, kultura popularna, Kraków 2003.
UWAGI: brak

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:

50 h

1 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Umiejętności -

1.2.2)

Oddziaływanie
zajęć na efekt
)
kierunkowy*
1

Umiejętności -

1.2.18)

1

Umiejętności -

U02

1

Umiejętności -

U04

1

Umiejętności -

U05

1

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

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Nazwa zajęć:

Pedagogika resocjalizacyjna

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Resocialization pedagogy

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma  stacjonarne
studiów: x niestacjonarne

Status zajęć:  podstawowe
x kierunkowe

2

Poziom studiów: studia I stopnia
x obowiązkowe
 do wyboru

Numer semestru: 3

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

2020/2021

Numer katalogowy:

x semestr zimowy
 semestr letni
WNH-P-1Z-03Z22_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami pedagogiki resocjalizacyjnej. Wyposażenie
studentów w wiedzę o mechanizmach, uwarunkowaniach oraz psychologicznych podstawach procesu resocjalizacji.
Zaznajomienie studentów z zadaniami, organizacją, formami i metodami pracy resocjalizacyjnej w placówkach i
instytucjach resocjalizacyjnych.
Kształtowanie u studentów umiejętności planowania i organizowania pracy wychowawczo-resocjalizacyjnej w
zależności od swoistości placówki i specyfiki grupy wychowawczej. Wypracowanie umiejętności przekładania
teoretycznych zasad postępowania wobec jednostek społecznie niedostosowanych na praktyczną działalność w
procesie ich resocjalizacji. Uwrażliwienie studentów na samoobserwacje i krytyczną analizę swoich poczynań w
zakresie oddziaływań resocjalizujących oraz wdrożenie do stałego doskonalenia stosowanych przez siebie metod
pracy.
Treści programowe:
I. Podstawowe pojęcia oraz zarys współczesnej myśli resocjalizacyjnej.
Norma i patologia w zachowaniu ludzkim. Kultura popularna jako czynnik socjalizacji Zjawisko niedostosowania
społecznego dzieci i młodzieży – definicje: objawowe, teoretyczne, operacyjne i utylitarne. Pojęcie demoralizacji i
młodzieży zdemoralizowanej. Przestępstwo jako czyn antyspołeczny. Wykolejenie społeczne a wykolejenie
przestępcze. Nieletni, młodociani i dorośli jako podmioty wychowania resocjalizującego. Teoretyczne inspiracje
resocjalizacji tradycyjnej – koncepcje behawioralne, psychodynamiczne i humanistyczne. Nowe nurty w
resocjalizacji - koncepcja twórczej resocjalizacji. Resocjalizacja w warunkach otwartych i izolacyjnych. Granice
resocjalizacji. Pojęcie profilaktyki społecznej. Profilaktyka a resocjalizacja. Pojęcie readaptacji i reintegracji
społecznej. Pojęcie probacji i jej resocjalizacyjny charakter. Powrotność do przestępstwa.
II Zjawisko niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.

Założenia, cele i opis zajęć:

Istota niedostosowania społecznego. Stadia nieprzystosowania społecznego: poczucie odtrącenia, wrogie reakcje
wobec rodziców i wychowawców, autonomizm zachowań antyspołecznych. Typologia niedostosowania społecznego
wg. Cz. Czapowa oraz wg. C.E. Sullivana i M.R. Granta. Próby opisu zjawiska niedostosowania społecznego – grupa
koncepcji objawowych, interakcyjnych i wielodyscyplinowych. Uwarunkowania niedostosowania społecznego:
rodzinne, rówieśnicze, szkolne. Niedostatki w zasobach rodziny a zaburzenia rozwojowe i problemy adaptacyjne
dzieci Symptomy i diagnoza niedostosowania społecznego. Cele wychowania resocjalizacyjnego. Placówki
resocjalizacyjne dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie: MOS-y,
MOW-y, Schroniska dla Nieletnich i Zakłady Poprawcze (krótka charakterystyka). Kuratela sądowa dla nieletnich i
kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą. Wybrane zagadnienia metodyki pracy resocjalizacyjnej.
III. Wybrane zagadnienia resocjalizacji penitencjarnej oraz readaptacji i reintegracji społecznej skazanych.
Polski system profilaktyki i resocjalizacji. Zakłady karne – struktura, organizacja, funkcjonowanie. Formy
oddziaływań resocjalizacyjnych w zakładach karnych. Możliwości i ograniczenia procesu resocjalizacji i readaptacji
społecznej skazanych. Skutki izolacji więziennej. Przygotowanie skazanych do życia na wolności. Pomoc
penitencjarna i postpenitencjarna – analiza krytyczna. Skuteczność oddziaływań resocjalizujących i działań
readaptacyjnych – przegląd badań empirycznych. Reintegracja społeczna skazanych w wybranych państwach Unii
Europejskiej. Interdyscyplinarne, sieciowo - systemowe podejście do procesu readaptacji i reintegracji społecznej
osób skazanych i ich rodzin. Uwarunkowania powrotności do przestępstwa. Rola kurateli sądowej w procesie
readaptacji społecznej skazanych.
IV. Kwalifikacje i kompetencje personelu resocjalizacyjnego.
Kwalifikacje pedagogiczno - wychowawcze (wiedza pedagogiczna, myślenie kategoriami pedagogicznymi oraz
działania pedagogiczne). Kwalifikacje zawodowe pedagogów resocjalizacyjnych: postawy aksjologiczne
zorientowane na wartości humanistyczne i antropologiczne, zdrowie fizyczne i psychiczne, wiedza teoretyczna i
praktyczna jako instrument metodycznych działań wychowawczych. Etos służby w pracy personelu
resocjalizacyjnego. Bezpieczeństwo pracy i wypalenie zawodowe.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Wykłady, liczba godzin: 8
Ćwiczenia, liczba godzin: 8

Metody dydaktyczne:

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

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Pedagogika, Teoretyczne podstawy kształcenia, Teoretyczne podstawy wychowania
Elementarna wiedza o edukacji, społeczeństwie i metodach kształcenia.
Wiedza: Student zna i rozumie
Umiejętności: Student potrafi
W16 w stopniu elementarnym zagadnienia
związane z metodyką wykonywania
U03 posługiwać się podstawowymi
typowych zadań, normy, procedury
ujęciami teoretycznymi w celu
stosowane w różnych obszarach
analizowania motywów i wzorów
działalności pedagogicznej
ludzkich zachowań, diagnozowania i
prognozowania sytuacji oraz
1.1.4) normy, procedury i dobre praktyki analizowania strategii działań
stosowane w działalności pedagogicznej praktycznych w odniesieniu do
(wychowanie przedszkolne, nauczanie w różnych kontekstów działalności
szkołach
podstawowych
i
średnich pedagogicznej
ogólnokształcących, technikach i szkołach
branżowych, szkołach specjalnych i 1.2.5) projektować i realizować
oddziałach specjalnych oraz integracyjnych, programy wychowawczow różnego typu ośrodkach wychowawczych profilaktyczne w zakresie treści i
oraz kształceniu ustawicznym);
działań wychowawczych i
profilaktycznych skierowanych do
1.1.15) metody nauczania i doboru
uczniów, ich rodziców lub opiekunów i
efektywnych środków dydaktycznych, w
nauczycieli;
tym zasobów internetowych,
wspomagających nauczanie przedmiotu lub B.2.U1. zaprojektować podstawowe
prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze;
zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych
uczniów
B.2.U4.
zaprojektować działania profilaktyczne
B.2.W9.działania profilaktyczne w szkole:
w przedszkolu, szkole lub placówce
konstruowanie klasowych i szkolnych
systemu oświaty;
programów wychowawczoprofilaktycznych, promocję i ochronę
B.2.U5.
zdrowia uczniów; diagnozę nauczycielską w rozpoznawać sytuacje zagrożeń i
kontekście działań profilaktycznych;
uzależnień uczniów
zagadnienie pomocy psychologicznopedagogicznej – regulacje prawne, formy i
zasady udzielania wsparcia;

Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Zaliczenie – prace pisemne

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Prace pisemne

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Ocena końcowa składa się z: 100% oceny zaliczeniowej

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Kompetencje: Student jest
gotów do
K03 podejmowania działań
pedagogicznych w
środowisku społecznym z
przekonaniem o ich sensie,
wartości i potrzebie; do
podejmowania wyzwań
zawodowych; wykazywania
aktywności, podejmowania
trudu i odznaczania się
wytrwałością w realizacji
indywidualnych i
zespołowych działań profesjonalnych w zakresie
pedagogiki
1.3.5) rozpoznawania
specyfiki środowiska
lokalnego i podejmowania
współpracy na rzecz dobra
uczniów i tego środowiska;

23)

Literatura podstawowa :
1. Bałandynowicz A. Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2011, Wolters Kluwer.
2. Czapów C., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 1971
Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, PWN, 2007.
4. Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Studium interdyscyplinarne., Gdańsk 2003, „Arche”.
5. Nowak B.M., Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, Warszawa 2012, PWN.
6. Pytka L. Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne., Warszawa, 2005, APS.
7. Radochoński M., Osobowość antyspołeczna, Rzeszów, 2000, ASP.
8. Urban B., Stanik J,. Resocjalizacja, tom I, II., Warszawa 2008.
UWAGI
Student zaliczający przedmiot w minimalnym akceptowalnym stopniu (ocena 3) otrzymuje pełną liczbę punktów ECTS.

3.

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, ćwiczenia – 16 h: 0,7 ECTS
Przygotowanie pracy pisemnej – 34 h – 1,3 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Wykłady, ćwiczenia – 16 h – 0,7 ECTS

50 h

0,7 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*)
1

Wiedza

B.2.W9.

W16
1.1.4);
1.1.15)

Umiejętności

B.2.U1.
B.2.U4.
B.2.U5.

U03
1.2.5)

1

K03
1.3.5)

2

Kompetencje

Nazwa zajęć:

Pedagogika specjalna

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Special Education

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS 2

Język wykładowy: język polski
Forma stacjonarne
studiów: X niestacjonarne

Status zajęć:  podstawowe
x kierunkowe

Poziom studiów: studia I stopnia
x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 3
2020/2021

X semestr zimowy
 semestr letni

Numer
katalogowy:

WNH-P-1Z-03Z-20_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Katedra Edukacji i Kultury

Jednostka zlecająca:

Katedra Edukacji i Kultury

Założenia, cele i opis zajęć:

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

Efekty uczenia się:

Kurs prezentuje teoretyczne podstawy pracy z niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą ze szczególnym
uwzględnieniem wybranych kategorii niepełnosprawności. Pokazuje możliwości realizacji edukacji w warunkach
zróżnicowanych potrzeb jej uczestników.
Wykłady i ćwiczenia: opis zajęć:
- Pedagogika specjalna jako dyscyplina naukowa.
- Pojęcie i modele niepełnosprawności;
- Społeczno-kulturowy kontekst niepełnosprawności.
- Psychologiczny wymiar niepełnosprawności.
- Miejsce pedagogiki specjalnej w systemie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
- Kształcenie dzieci niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- Dziecko niepełnosprawne w rodzinie.
- Praca z osobami z dysfunkcjami wzroku;
- Praca z osobami z dysfunkcjami słuchu
- Praca z osobami z dysfunkcjami intelektualnymi.
- Praca z osobami z dysfunkcjami motorycznymi.
- Praca z osobami przewlekle chorymi.
- Praca z osobami z zaburzeniami przystosowania społecznego
- Podstawy wczesnego usprawniania dzieci z niepełnosprawnością
- Podstawy rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością
Wykłady; liczba godzin: 16
Ćwiczenia: liczba godzin: 8
Wykład interaktywny, dyskusja, interpretacja tekstów źródłowych, metoda projektów.
Brak
Wiedza: Student zna i rozumie
W15 – podstawowe zagadnienia związane z
uczestnikami działalności edukacyjnej,
wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i
pomocowej
B2.W.5 – 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
1.1.6 – zróżnicowanie potrzeb
edukacyjnych uczniów i wynikające z nich
zadania szkoły dotyczące dostosowania
organizacji procesu kształcenia i
wychowania;
1.1.10 – prawa dziecka i osoby z
niepełnosprawnością
B2.W6 – formy aktywności dziecka, w tym
naukę i zabawę; zagadnienia rozwoju
zainteresowań, poszerzania autonomii i
samodzielności;

B2.W10 – proces adaptacji dziecka w
przedszkolu i ucznia w szkole – rolę
przedszkola, szkoły i rodziny; zagadnienia
dojrzałości szkolnej, przygotowania
dziecka do nauki w szkole oraz
obowiązku szkolnego;
Umiejętności: Student potrafi
U09 - ocenić przydatność typowych
metod, procedur i dobrych praktyk do
realizacji zadań związanych z różnymi
sferami działalności pedagogicznej
BW.U6 – zdiagnozować potrzeby
edukacyjne ucznia i zaprojektować dla
niego odpowiednie wsparcie
1.2.12 – pracować z dziećmi ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w
tym z dziećmi z trudnościami
adaptacyjnymi związanymi z
doświadczeniem migracyjnym,
pochodzącymi ze środowisk
zróżnicowanych pod względem
kulturowym lub z ograniczoną
znajomością języka polskiego;
B2.U7 - określić przybliżony potencjał
ucznia i doradzić mu ścieżkę rozwoju
1.2.13 – odpowiedzialnie organizować
pracę szkolną oraz pozaszkolną ucznia, z
poszanowaniem jego prawa do

Kompetencje: Student
gotów do
B2.K1 - okazywania
empatii dzieciom i
uczniom potrzebującym
wsparcia i pomocy
K03 - podejmowania
działań pedagogicznych
w środowisku
społecznym z
przekonaniem o ich
sensie, wartości i
potrzebie; do
podejmowania wyzwań
zawodowych;
wykazywania
aktywności,
podejmowania trudu i
odznaczania się
wytrwałością w realizacji
indywidualnych i
zespołowych działań
profesjonalnych w
zakresie pedagogiki
1.3.4 - podejmowania
decyzji związanych z
organizacją procesu
kształcenia w edukacji

B2.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;

odpoczynku;

włączającej

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Efekty 01, 02, 03, 04 – egzamin pisemny (egzamin połówkowy i egzamin końcowy), aktywność na zajęciach

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Protokół egzaminu końcowego + prace egzaminacyjne, obecność na zajęciach.

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Ocena końcowa składa się z: 100% oceny egzaminacyjnej,

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
Błeszyńska, K. (2004): Kulturowe determinanty postaw wobec niepełnosprawności i rehabilitacji. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 1, 13-32
Dykcik, W. (2009): Pedagogika specjalna; Poznań: WNUAM.
Hulek, A. (1977): Wspólne i swoiste zagadnienia występujące w rewalidacji różnych grup osób z odchyleniami od normy; w: Hulek A, (red.): Pedagogika
rewalidacyjna; Warszawa: PWN.
Larkowa, H. (1987): Człowiek niepełnosprawny: problemy psychologiczne. Warszawa: PWN.
Ostrowska, A, Sikorska, J. (1996): Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji; Warszawa: IFiS PAN,
Sękowska, Z. (1998): Pedagogika specjalna; Warszawa: Wydawnictwo WSPS,
Skrzetuska E. (2005): „Przyswajanie pisma przez uczniów ze słabym widzeniem w klasach 1 – 3”, Lublin: Wydawnictwo UMCS
Zabłocki, K. (1999): Dziecko niepełnosprawne jego rodzina i edukacja, Warszawa: Żak -Wydawnictwo Akademickie,
UWAGI dodatkowa literatura szczegółowa podana zostanie na wykładzie

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:
Wykład – 24 h – 1 ECTS
Przygotowanie do egzaminu – 25 h – 1 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Wykład – 24 h – 1 ECTS

50 h - 2 ECTS

1 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza 01

Efekty uczenia się dla zajęć:

B.2.W5.

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

1.1.6)

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)
1

1.1.10)
W15
Wiedza 02
Wiedza 03
Wiedza 04
Umiejętności 04

B.2.W6.
B.2.W6.
B.2.W10.
B.2.U6.

1
1
1

U09

1

1.2.12)
Umiejętności 05

B.2.U7.

1.2.13)

1

Kompetencje 06

B.2.K1.

K03

1

1.3.4)

1

Kompetencje 07

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Pedagogika społeczna

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Social Pedagogy

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: polski
Forma
studiów:

 stacjonarne
X niestacjonarne

2

Poziom studiów: pierwszy stopień

Status zajęć:

 podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 3

2020/2021

Numer katalogowy:

x semestr zimowy
 semestr letni
WNH-P-1Z-03Z-19_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wprowadzenie studentów w problematykę pedagogiki społecznej, obszarów jej zainteresowania, metod i form działania,
współczesnych przeobrażeń przestrzeni społeczno-wychowawczych i warunków socjalizacji.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Wykłady:
Pedagogika społeczna jako subdyscyplina nauk pedagogicznych;
Podstawowe pojęcia pedagogiki społecznej
Pojęcie środowiska i typologie środowisk
Wybrane zagadnienia patologii społecznych
Zasady, formy i metody pracy socjalnej
Pedagogika społeczna wobec największych wyzwań współczesności
Animacja społeczno-kulturalna jako obszar działań pedagogiki społecznej
Ćwiczenia:
Rodzina jako środowisko wychowawcze – problemy dezorganizacji i przemiany funkcji rodziny
Szkoła jako środowisko społeczno-wychowawcze – kierunki przemian
Środowisko lokalne jako obszar socjalizacji i wychowania
Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze - dawniej i dziś
Problemy uczestnictwa kulturalnego dzieci i młodzieży
Socjalizacja w przestrzeni wirtualnej

a)
b)

wykład; liczba godzin 16;
ćwiczenia; liczba godzin 8;

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, prezentacje, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, e-learning.

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

brak
Wiedza:
Student zna i rozumie:

Efekty uczenia się:

W07 – w stopniu elementarnym różne
rodzaje struktur społecznych
i instytucje życia społecznego oraz
zachodzące miedzy nimi relacje;
W15 – podstawowe zagadnienia związane
z uczestnikami działalności
edukacyjnej, wychowawczej,
opiekuńczej, kulturalnej i
pomocowej;
B.2.W7 – zagadnienia związane ze szkołą jako
instytucją wychowawczą:
środowisko społeczne klasy
i szkoły, autokratyzm i demokrację
w szkole, ukryty program szkoły,
postawy nauczycieli i uczniów,
pracę z grupą rówieśniczą,
tworzenie klimatu wychowawczego
w klasie i w szkole, metody
wychowawcze i ich skuteczność,

Umiejętności:
Student potrafi:
U10 – posługiwać się podstawowymi
ujęciami teoretycznymi
w celu analizowania,
interpretowania oraz projektowania
strategii działań pedagogicznych;
generować rozwiązania konkretnych
problemów pedagogicznych
i prognozować przebieg ich
rozwiązywania oraz przewidywać
skutki planowanych działań;
U13 – pracować w zespole pełniąc różne
role; umie przyjmować
i wyznaczać zadania, ma
elementarne umiejętności
organizacyjne pozwalające na
realizację celów związanych
z projektowaniem i podejmowaniem
działań profesjonalnych;
1.2.6) tworzyć sytuacje wychowawczo-

Kompenetncje
Student jest gotów do:
B.2.K2. – profesjonalnego
rozwiązywania
konfliktów w
klasie szkolnej
i grupie
wychowawczej;

problematykę umiejętności
i trudności wychowawczych,
konfliktów w klasie i w rodzinie,
błędów wychowawczych, granic
i mierników oddziaływań
wychowawczych, kryzysu szkoły,
zasad współpracy rodziny i szkoły
oraz szkoły ze środowiskiem
pozaszkolnym;
B.2.W11 – rolę kontaktów społecznych ucznia,
w tym w grupie rówieśniczej,
koleżeństwa, przyjaźni i konfliktów
wśród uczniów; rolę osób
znaczących i autorytetów;
zagadnienia zmiany autorytetów,
kryzysu autorytetu nauczyciela,
rodzica i opiekuna, buntu okresu
dorastania i jego funkcji; zagrożenia
w wychowaniu młodzieży;
podkultury młodzieżowe;

dydaktyczne motywujące uczniów
do nauki i pracy nad sobą,
analizować ich skuteczność oraz
modyfikować działania w celu
uzyskania pożądanych efektów
wychowania i kształcenia

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Zaliczenie pisemne i samodzielne przygotowanie pracy zaliczeniowej + jej zaprezentowanie (ćw.)

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

protokół i prace zaliczeniowe

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Wynik zaliczenia pisemnego i ocena pracy zaliczeniowej (do wyboru słuchaczy: prezentacja, projekt, recenzja krytyczna)

Miejsce realizacji zajęć:

sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1.

Hrehorowicz A., Non-governmental organizations as active entities of the public life. Development and key transformations of the third sector
in Poland, „Visnyk of Dnipropetrovsk University. Philosophy, Sociology, Political science” 2016, nr 6, s. 90–96.
2. Kantowicz E., Teorie pracy socjalnej wobec społecznego wykluczenia [w:] Praca socjalna i polityka społeczna. Obszary współdziałania wobec
wykluczenia społecznego, K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska (red.), Bydgoszcz 2008.
3. Kawula S. (red.), Pedagogika społeczna. Dokonania. Aktualność. Perspektywy, Toruń 2002.
4. Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna, Warszawa 2007.
5. Orzechowska G. (red.), Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty, Toruń 2008.
6. Piekarski J., Pilch T., Theiss W., Urbaniak-Zając D. (red.), Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, Łódź 2010.
7. Pilch T, Lepalczyk I. (red.), Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, Warszawa 1995.
8. Przybylska, E., Analfabetyzm funkcjonalny dorosłych jako problem społeczny, egzystencjalny i pedagogiczny, Toruń 2014.
9. Przybylska, E., Wajsprych, D., Uczenie się i rodzina, Warszawa 2018.
10. Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności, Warszawa 2008.
UWAGI: brak

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:

50 h

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

Wiedza -

W07

Oddziaływanie
zajęć na efekt
)
kierunkowy*
1

Wiedza -

W15

1

Wiedza -

B.2.W7.

1

Wiedza -

B.2.W11.

1

Umiejętności -

U10

1

Umiejętności -

U13

1

Umiejętności -

1.2.6)

1

Kompetencje -

B.2.K2

1

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

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Projektowanie ścieżki edukacyjno - zawodowej

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

Designing educational and professional path

5

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Forma
 stacjonarne
studiów: X
niestacjonarne

ECTS

Status
zajęć:

Poziom studiów: Pierwszy stopień
podstawowe obowiązkowe
X kierunkowe
X do wyboru

Numer semestru: 3

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis
Numer
2020/2021
(rocznik):
katalogowy:

X semestr zimowy
 semestr letni
WNH-P-1Z-03Z-28_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem przedmiotu jest pozyskanie przez studentów kompetencji umożliwiających prowadzenie
działań z wiązanych z projektowaniem ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Założenia, cele i opis zajęć:

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

Efekty uczenia się:

Wielowymiarowość wsparcia planowania edukacji i kariery
Kwalifikacje i kompetencje i ich znaczenie w procesie planowania edukacji i kariery
Rola i kompetencje osób wspierających proces planowania edukacji i kariery
Metody i techniki określania potencjału i preferencji zawodowych ucznia
Modele wyznaczanie celów
Proces projektowania ścieżki edukacyjno-zawodowej
a) Wykład; liczba godzin 16;
b) Ćwiczenia; liczba godzin 8;
Metody: podające, problemowe, eksponujące, praktyczne oraz wykład konwersatoryjny
Podstawowa wiedza z zakresu psychologii społecznej oraz komunikacji społecznej.
Wiedza: Student zna i rozumie
Umiejętności: Student potrafi
U11 animować prace nad
W18 w stopniu elementarnym
rozwojem uczestników
zagadnienia związane z
procesów pedagogicznych oraz
projektowaniem ścieżki
wspierać ich samodzielność w
własnego rozwoju
zdobywaniu wiedzy, a także
B.2.W7. doradztwo zawodowe: inspirować do działań na rzecz
wspomaganie ucznia w
uczenia się przez całe życie
Kompetencje: Student jest
projektowaniu ścieżki
1.2.10) wykorzystywać proces
gotów do
edukacyjno-zawodowej,
oceniania i udzielania
metody i techniki określania
informacji zwrotnych do
B.1.K1. autorefleksji nad
potencjału ucznia; oraz
stymulowania uczniów w ich
własnym rozwojem
potrzebę przygotowania
pracy nad własnym rozwojem;
zawodowym (E.1K.K1.)
uczniów do uczenia się przez
1.2.14) skutecznie realizować
całe życie
działania
wspomagające
B.2.W13. doradztwo
uczniów w świadomym i
zawodowe: proces
odpowiedzialnym
wspomagania ucznia w
podejmowaniu
decyzji
projektowaniu ścieżki
edukacyjnych i zawodowych;
edukacyjno-zawodowej,
U14 dokonać analizy własnych
metody i techniki określania
działań i wskazać ewentualne
potencjału ucznia; znaczenie
obszary
wymagające

przygotowania uczniów do
samokształcenia, pracy nad
własnym rozwojem oraz do
aktywnego uczestnictwa w
rynku pracy; pojęcia rynku
edukacyjnego i rynku pracy,
drogi rozwoju zawodowego;
znaczenie uczenia się przez całe
życie

modyfikacji
w
przyszłym
działaniu
B.2.U2. zaprojektować ścieżkę
własnego rozwoju
zawodowego;
B.2.U5. zaprojektować

ścieżkę własnego rozwoju
zawodowego;
B.2.U4. nawiązywać
współpracę z nauczycielami
oraz ze środowiskiem
pozaszkolnym
B.2.U7. nawiązywać

współpracę z nauczycielami
oraz ze środowiskiem
pozaszkolnym
B.2.U7. określić przybliżony
potencjał ucznia i doradzić mu
ścieżkę rozwoju

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

Portfolio zawierające kwestionariusze wypełnione przez studenta i refleksję z zajęć.

Portfolia zawierające kwestionariusz wypełnione przez studenta i refleksję z zajęć, protokół
zaliczeniowy, lista obecności i aktywności.
obecność na zajęciach, aktywność, portfolio zawierające kwestionariusz wypełnione przez
studenta i refleksję z zajęć.
sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
Bańka A., Psychologiczne doradztwo karier, PRINT – B, Poznań 2007
Bańka A., Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy.
Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym, PRINT – B, Poznań 1995
Druczak K., Minta J., Poradnictwo zawodowe w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli przedmiotu, Krajowy Ośrodek
Wspierania Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej, Warszawa, 2013
Kotarba M., Łuczak M., ABC Poradnictwa zawodowego w szkole, Praca zbiorowa, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa, 2008
Minta J., Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji
Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa, 2012
Wojtasik B., Podstawy poradnictwa kariery, Poradnik dla nauczycieli, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i
Ustawicznej, Warszawa 2011
Uzupełniająca:
Kukla D., Preorientacja i orientacja zawodowa w edukacji, Oficyna Wydawnicza, 2010
Kukla D., Raport dotyczący stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej ,
Warszawa 2012
Lelińska K., Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu metodą zajęć praktycznych, WSiP, Warszawa 1985
Nowacki T., Znaczenie wiedzy i pedagogiczne problemy poradnictwa zawodowego, Warszawa 1975
Paszkowska-Rogacz, A., Psychologiczne podstawy wybory zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych. Krajowy Ośrodek
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2003
Paszkowska-Rogacz, A., Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji
Zawodowe, Warszawa 2002
Popowska A. (red.), Metody, techniki i narzędzia diagnostyczne w poradnictwie zawodowym. Materiały poseminaryjne,
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa, 2012
Sarzyńska E., Doradca zawodowy w środowisku bezrobocia, Wydawnictwo Marii Curie –Skłodowskiej, Lublin 2010
Sławiński S. (red.), Dębowski H., Michałowicz H., Urbanik J., Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem
kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 2011
Dobrzyniak M., Rola i kompetencje doradcy edukacyjno-zawodowego w świetle teorii naukowych
i europejskich standardów, [w:] Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2017, nr 1;

Dobrzyniak M., “Lifelong guidance – key for work, life, social, economic and public harmony”,
[w:] Work – personal life. Between harmony and disintegration, R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Impuls, 2015;
Dobrzyniak M., Doradztwo edukacji i kariery w opinii uczniów szkół gimnazjalnych. Komunikat
z badań, [w:] W poszukiwaniu paradygmatów rozwoju edukacyjnego i profesjonalnego,
E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska (red.), Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra;
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: 16h
udział w ćwiczeniach: 8 h
konsultacje: 1 h
Praca własna studenta: 92,5h
Przygotowanie portfolio: 36,5h
Czytanie literatury 26,5h
Przygotowanie do zajęć 37h

125 h – 5 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:
udział w wykładach: 16h
udział w ćwiczeniach: 8 h
konsultacje: 1 h

1,0 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza
Wiedza

Efekty uczenia się dla zajęć:

Umiejętności
Umiejętności
Kompetencje

Oddziaływanie
zajęć na efekt
)
kierunkowy*

W18

1
1

B.2.W13.
B.2.W7

Umiejętności
Umiejętności

Umiejętności
Umiejętności

Odniesienie do efektów dla
programu studiów dla kierunku

U11
1.2.10
1.2.14
U14
B.2.U5.
B.2.U2.
B.2.U4.
B.2.U7
B.2.U7.
B.1.K1. (E.1K.K1.)

*)
3 – znaczący i szczegółowy,
2 – częściowy,
1 – podstawowy, konieczny do uzyskania kwalifikacji

1
1

1
1
1
1
1

Opis zajęć (sylabus)
Psychologia uczenia się

Nazwa zajęć:
Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Pedagogy of learning

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy:
Forma
studiów:

 stacjonarne
X niestacjonarne

2

Poziom studiów:
Status zajęć:

 podstawowe
X kierunkowe

 obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 3.

2020/2021

X semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-03Z-21_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Student:
1.

Zostaje wyposażony w wiedzę na temat psychologii uczenia się i nauczania w ujęciu teorii: poznawczej,
społeczno-poznawczej, psychospołecznej, humanistycznej, behawioralnej.
2. Nabywa umiejętności zarówno korzystania z kategorii pojęciowych stosowanych w behawioralnym,
poznawczym, społeczno-poznawczym i humanistycznym aspekcie praktyk psychoedukacyjnych, jak i
wspomagania rozwoju dziecka z zastosowaniem pożądanych w edukacji psychologicznych strategii nauczania.
Tematyka wykładów:
1.
2.
3.
4.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Psychologiczy proces uczenia się – prawidłowości.
Teoria uczenia się i nauczania w ujęciu teorii poznawczego rozwoju dziecka Jeana Piageta.
Uczenie się społeczne dziecka w teorii psychospołecznego rozwoju Erika Eriksona.
Uczenie się i nauczanie małego dziecka w teorii humanistycznej – podmiotowość, potrzeby, samorealizacja,
samourzeczywistnienie potencjału małego dziecka (A.Maslow, C.R.Rogers).
5. Uczenie się i nauczanie samokontroli dziecka w ujęciu teorii społeczno – poznawczej Waltera Mischela
6. Rola modelowania oraz poczucia własnej skuteczności w uczeniu się i nauczaniu w teorii społeczno-poznawczej
(A. Bandura).
7. Poznawcze teorie stylów atrybucji a sukcesy i porażki w uczeniu się. Zjawisko wyuczonej bezradności (M.
Seligman, B. Weiner).
Tematyka ćwiczeń:
8. Mózg a uczenie się, nauczanie przyjazne mózgowi.
9. Rola przekonań kluczowych i myśli automatycznych w uczeniu się w ujęciu teorii poznawczej (J. Beck).
10. Rola behawioryzmu w uczeniu się i nauczaniu – system wzmocnień i konsekwencji.
11. Model komuniakcji - techniki i metody usprawniania komunikacji z uczniem oraz między uczniami.
12. Uczeń zdolny – teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
13. Strategie nauczania – składniki zintegrowanej praktyki korzystnej i niekorzystnej dla dzieci w wieku
przedszkolnym. Przykłady.
14. Strategie nauczania – składniki praktyki korzystnej i niekorzystnej w programach nauczania dla dzieci w wieku
wczesnoszkolnym. Przykłady.
a)
b)

Wykład ; liczba godzin 8;
Ćwiczenia; liczba godzin 8;

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, prezentacje multimedialne, analiza tekstów źródłowych, film dydaktyczny, praca w
grupach
Studenci znają i rozumieją podstawy psychologii ogólnej

Wiedza: Student zna i rozumie:
W09 - podstawowe teorie dotyczące
wychowania, uczenia się i nauczania, oraz
różnorodne uwarunkowania tych procesów
1.1.14) treści nauczania i typowe trudności
uczniów związane z ich opanowaniem;
B.1.W4. - proces uczenia się: modele
uczenia się – koncepcje klasyczne i
współczesne ujęcia, w oparciu o wyniki
badań neuropsychologicznych, metody i
techniki uczenia się, z uwzględnieniem

Umiejętności:
B.1.U9. - zaplanować, na podstawie
świadomej autorefleksji, działania na
rzecz rozwoju zawodowego
B.1.U8. - zaplanować działania na
rzecz rozwoju zawodowego na
podstawie świadomej autorefleksji i
informacji zwrotnej od innych osób
B.1.U5. rozpoznawać bariery i
trudności uczniów w procesie uczenia
się, komunikowania się oraz w

Kompetencje: Student jest gotów
do:
B.1.K1. - ciągłego doskonalenia
swojej wiedzy merytorycznej
B.1.K2. poszukiwania nowych
zasobów wzbogacających treści
nauczania,
B.1.K2. - wykorzystania zdobytej
wiedzy psychologicznej do analizy
zdarzeń pedagogicznych

metapoznania, trudności w uczeniu się, ich funkcjonowaniu społecznym, w tym
przyczyny i strategie ich przezwyciężania, uwarunkowane
czynnikami
metody i techniki identyfikacji oraz środowiskowymi;
wspomagania
rozwoju
uzdolnień
i
zainteresowań,
techniki
i
metody
usprawniania komunikacji z uczniem oraz
między uczniami
Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Egzamin w postaci testu wyboru (20 pytań; wybór jednokrotny);
Przygotowanie prezentacji, zadania do wykonania w trakcie ćwiczeń.

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Testy egzaminacyjne – papierowa wersja
Zdania wykonane w trakcie ćwiczeń – papierowa wersja
Elektroniczny zapis prezentacji multimedialnych

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Egzamin - praca w formie papierowej - 50%
Prezentacja i zdania wykonane w trakcie ćwiczeń - 50%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Adamek I. (1998): Praktyka rozwojowa w wychowaniu małego dziecka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
Bradway L., Hill B.A. (2012): Jak wszechstronnie rozwijać zdolności dziecka, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.
Brzezińska A. I. (2016): Psychologia rozwoju człowieka. Sopot: GWP.
Petty G. (2018): Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców. Gdańsk: GWP.
Piaget J. (2006): Studia z psychologii dziecka (wyd. 2). Przeł. T. Kołakowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Wadsworth Barry J., (1998): Teoria Piageta poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka, Warszawa: WSiP
Petty G. (2018): Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców. Gdańsk: GWP.
Literatura uzupełniająca:
Erikson E.H. (1997): Dzieciństwo i społeczeństwo. Przeł. P.Hejmej. Poznań: Dom Wydawniczy Remis.
Gerrig R.J., Zimbardo P.G. (2012): Psychologia i życie, rozdz. Zachowanie przystosowawcze: warunkowanie i uczenie się. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Mischel W. (2015):Test Marshmallow. O pożytkach płynących z samokontroli. Przeł. Agnieszka Nowak-Młynikowska. Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa.
Putko, A. (2008): Dziecięca „teoria umysłu” w fazie jawnej i utajnionej a funkcje wykonawcze. Poznań: Uniwersytet Imieniem Adama Mickiewicza.
Rowicka, A., (2013): Tutoring nową jakością pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w: J. Bałachowicz. A. Rowicka (red.), Nowoczesny wychowawca –
tutor, mentor, coach, Warszawa: Wyd. WSP im. Janusza Korczaka.
Rowicka, A. (2015): Rozwój talentów wychowanków metodą tutoringu, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, Tom 539, nr 4, s. 28-40.
Schaffer H.R. (2013): Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Strelau, J. i Doliński, D. (2008). Psychologia, Tom 1, rozdz. 8.9. Współczesne koncepcje Ja, s.731-749. Gdańsk: GWP.
Wadsworth J. (2011): Psychologia Piageta, Warszawa: WSiP.
Wygotski L.S. (2002): Wybrane prace psychologiczne II. Przeł. A.I. Brzezińska i in. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
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:
wykład 8 h
przygotowanie do egzaminu 17 h
ćwiczenia 8 h
przygotowanie do ćwiczeń 17 h

50 h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

0,6 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*
B.1.W4.

Wiedza -

B.1.W4.

1

Umiejętności -

B.1.U9.

1

Umiejętności -

B.1.U8.

1

B.1.U5.

1

Kompetencje -

B.1.K1.

1

Kompetencje -

B.1.K2.
B.1.K2.

1

*)
3 – znaczący i szczegółowy,
2 – częściowy,
1 – podstawowy, konieczny do uzyskania kwalifikacji

W09
1.1.14)

1

Wiedza -

1

Nazwa zajęć:

Andragogika ogólna

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

General andragogy

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma stacjonarne
studiów: x niestacjonarne

Status zajęć:  podstawowe
x kierunkowe

2

Poziom studiów: Pierwszy stopień
x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
x semestr letni

Numer semestru: 4
2020/2021

Numer
katalogowy:

WNH-P-1Z-04L-33_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Założenia i cele przedmiotu:
1. Zapoznanie studentów z podstawową terminologią używaną w andragogice. Student potrafi wskazać
interdyscyplinarny charakter andragogiki.
2. Zna współczesne trendy rozwojowe nurtów edukacyjnych w kształceniu dorosłych.
3. Potrafi wskazać różnorodne uwarunkowania społeczne edukacji dorosłych.
4. Nauka wykorzystywania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu andragogiki w rozwoju
umiejętności obserwowania i analizowania własnych kompetencji zawodowych.
5. Nauka umiejętności dokonywania krytycznej analizy teksów źródłowych w celu rozwijania u studenta
refleksyjnej postawy, oraz nauka zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce pedagogicznej.
Wyrobienie przekonania o wadze permanentnego rozwoju osobistego i zawodowego w kontekście ciągłych zmian
cywilizacyjnych we współczesnym świecie. Rozumie konieczność diagnozowania potrzeb edukacyjnych ludzi dorosłych,
młodzieży i ludzi w wieku podeszłym. Rozumie istotę organizowania i planowania procesu kształcenia i wychowania
dorosłych w różnorodnych instytucjach edukacyjnych.
1.

Założenia, cele i opis zajęć:

Andragogika jako nauka. Miejsce andragogiki w systemie nauk o wychowaniu, paradygmaty teoretyczne w
andragogice, problematyka badawcza, zadania andragogiki, funkcje andragogiki, metody badawcze,
podstawowe pojęcia występujące w andragogice, różnice między pedagogiką a andragogiką.
Historyczne tradycje i przemiany oświaty dorosłych w Polsce.
2. Poglądy wybranych autorów(F. Popławski, L. Turos, T. Aleksander, J. Półturzycki) na samokształcenie,
samowychowanie i autokreację jako źródło inspiracji dla określenia przedmiotu badań andragogiki
autokreacji. Autokreacja jako składnik filozofii życia XXI wieku.
3. Związki andragogiki autokreacji z andragogiką pracy, kultury, uczestnictwa w życiu społecznym, czasem
wolnym i rodziną.
4. Edukacja ustawiczna z perspektywy kultury indywidualizmu. Edukacja wielokulturowa wyzwaniem dla
globalizującego się świata. Pedagogika humanistyczna jako podstawa teorii wychowania dorosłych.
5. Wychowanie człowieka dorosłego. Istota i pojęcie wychowania. Potrzeby wychowania człowieka
dorosłego. Organizacja wychowania człowieka dorosłego.
6. Tendencje rozwojowe oświaty dorosłych.
7. Rozwój i współczesne osiągnięcia edukacji dorosłych w świecie i w Polsce. Stowarzyszenia społeczne i ich
udział w międzynarodowej współpracy w zakresie edukacji dorosłych.
8. Współczesne trendy rozwojowe szkolnictwa dla dorosłych.
Postęp techniczny, technologiczny i organizacyjny a kształcenie dorosłych.
9. Niedomagania współczesnego systemu kształcenia dzieci i młodzieży a kształcenie dorosłych. Istota edukacji
dorosłych. Społeczne funkcje edukacji dorosłych (istota, rodzaje, ewolucja).Typy i nurty edukacji dorosłych
na świecie i w Polsce.
10. Organizacja kształcenia ludzi dorosłych. Przyszłość edukacji dorosłych społeczeństwa informatycznego.
Cele i treści edukacji dorosłych. Kierunki działań edukacji dorosłych w przyszłości.
11. Problemy edukacji dorosłych i próby ich przezwyciężenia. Edukacja europejska a edukacja dorosłych zagrożenia i dylematy.
12. Dydaktyka dorosłych: metody, zasady, formy kształcenia dorosłych. Ewaluacja efektywności kształcenia.
Pomiar jakości.
13. Specyfika organizacyjna i metodyczna kształcenia dorosłych (rodzaje, poziomy). Formy i instytucje
kształcenia dorosłych.
14. Kurs jako podstawowa forma edukacji dorosłych (cechy, klasyfikacja, specyfika itd.) Odczyty jako forma
popularyzacji nauki, techniki i sztuki.
15. Nowoczesna technologia kształcenia a system kształcenia dorosłych.
16. Pracownicy oświaty dorosłych. Zakres pracy. Specyfika wykonywanych czynności wychowawczych i
kształceniowych.
17. Cechy osobowości pracownika oświaty dorosłych. Funkcje i zadania pracownika oświaty dorosłych.
18. Kształcenie dorosłych. Istota i pojęcie kształcenia dorosłych. Wybrane koncepcje kształcenia dorosłych na
świecie i w Polsce.
19. Amatorska twórczość artystyczna dorosłych.
Uczelnie wszechnicowe i ich specyfika (uniwersytety powszechne, III wieku).

Organizacje pozarządowe w procesie edukacji ustawicznej.
Formy dydaktyczne, liczba godzin:

a)
b)

Wykład - liczba godzin 8
Ćwiczenie – liczba godzin 8

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, prezentacje multimedialne, analiza tekstów źródłowych

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Studenci znają i rozumieją trendy, problemy i kierunki działań w edukacji dorosłych. Potrafią konstruować narzędzia
służące pomiarowi efektów kształcenia zwłaszcza ludzi dorosłych, z uwzględnieniem odmiennej organizacji realizowania
procesu kształcenia i wychowania w instytucjach edukacji dorosłych. Poznają specyfikę organizacyjną i metodyczną
edukacji dorosłych. Potrafią dokonać samooceny własnych kompetencji i umiejętności związanych z kształceniem
ustawicznym.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie

Umiejętności: Student potrafi

W04 -wybrane koncepcje człowieka:
filozoficzne, psychologiczne i społeczne
stanowiące teoretyczne podstawy
działalności pedagogicznej
1.1.2) klasyczne i współczesne teorie
rozwoju człowieka, wychowania, uczenia
się i nauczania lub kształcenia oraz ich
wartości aplikacyjne;

U03 - posługiwać się podstawowymi
ujęciami teoretycznymi w celu
analizowania motywów i wzorów
ludzkich zachowań, diagnozowania i
prognozowania sytuacji oraz
analizowania strategii działań
praktycznych w odniesieniu do
różnych kontekstów działalności
pedagogicznej
1.2.4) projektować i realizować
programy nauczania z uwzględnieniem
zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych
uczniów;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Praca pisemna

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Praca w formie papierowej

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Praca pisemna – 100%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Kompetencje: Student jest
gotów do
K07 - aktywnego uczestnictwa w
grupach, organizacjach i
instytucjach realizujących
działania pedagogiczne i zdolny
do porozumiewania się z
osobami będącymi i
niebędącymi specjalistami w
danej dziedzinie
B.2.K3. samodzielnego
pogłębiania wiedzy
pedagogicznej;
B.2.K4. współpracy z
nauczycielami i specjalistami w
celu doskonalenia swojego
warsztatu pracy

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.
Błaszczak I. Negatywny wpływ mediów na rozwój inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży. Konstrukty osobiste jako świadectwo złożoności poznawczej
człowieka w koncepcji J. Delia, (w:) Patologie w cyberświecie. (red.) Bębas S., Plis J., Bednarek J., Radom 2012, Rozdział XI s. 187-205.
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.
Lewowicki T. (red.) „Gorące” problemy edukacji w Polsce. Warszawa 2007.
Turos L. Andragogika ogólna. Warszawa 2009.
Wiatrowski Z. (red.) Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej. Włocławek 2006.
Literatura uzupełniająca:
Błaszczak, I., Coaching and mentoring as one of the most effective instruments motivating employees to develop their professional competences - illustrated
by a description of the academy of corporate mentoring’s work, (w:) Ekzistencìjnì ta komunìkativnì pitannâ upravlìnnâ: materìali mìžnarodnoï naukovoteoretičnoï konferencìï, Sumskij Derzawnyj Uniwersytet, Sumi - Ukraina 2014, s. 7-17,
Błaszczak I., Uniwersytety ludowe wspólnotą kształtującą tożsamość europejską opartą na humanizmie, różnorodności i uniwersalizmie, (w:) Europejczyk
twórcą cywilizacji rozwoju i postępu: materiały XV Międzynarodowej konferencji PTU, Uniwersytet Lwowski Wydział Filozofii, Ministerstwo Szkolnicywa i
Nauki Ukrainy, Lwów 2014, s. 11-22,
Błaszczak I., P. Beer, Erhöhung beruflicher Kompetenzen als Element des lebenslangen Lernens und ihr Einfluss auf die Prägung des Verhaltens sowie
Zufriedenheit, (w:) Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Forestry and Wood Technology 2014, nr 86, s. 18-30,
Błaszczak I., Zastosowanie e-learningu w edukacji dorosłych w opinii słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku, (w:) Nové trendy ve vzdělávání seniorů : Nowe
trendy w edukacji osób starszych / red. nauk. Miroslav Krystoň, Michal Šerák, Łukasz Tomczyk, Czesko-Polskie-Słowackie studia z zakresu andragogiki i
gerontologii społecznej, Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych, Publikacja objęta Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Banska BystricaPraha-Kraków 2014, s. 179-196,
Błaszczak I., O potrzebie kształtowania kompetencji autokreacyjnych seniorów w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, (w:) Nové trendy ve vzdělávání seniorů :
Nowe trendy w edukacji osób starszych / red. nauk. Miroslav Krystoň, Michal Šerák, Łukasz Tomczyk, Czesko-Polskie-Słowackie studia z zakresu andragogiki i
gerontologii społecznej, Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych, Publikacja objęta Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Banska BystricaPraha-Kraków, 2014 s. 93-116,
Błaszczak I., Intranet jako nowoczesne narzędzie komunikacji wewnątrz organizacji, (w:) red. Marcin Demczuk, Michał Niewiadomy Media dla człowieka czy
człowiek dla mediów? Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 30 listopada -5 grudnia 2014 roku, Część V Rola mediów w biznesie, Rozdział 4, Psychologiczne
Centrum Rozwoju PROFECTUS, Lublin 2014, s. 393-407
Błaszczak I., Rola i znaczenie inteligencji emocjonalnej w sytuacji turystycznej, (w:) I. Wyleżałek (red.), Podróże i turystyka w perspektywie społecznej,

filozoficznej i pedagogicznej. Człowiek w globalizującym się społeczeństwie, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Tom I, Warszawa 2014, s. 105-121
Błaszczak I., Wykorzystanie zasobów elektronicznych w procesie autokreacji naukowej studentów pedagogiki, (w:) W kierunku gospodarki elektronicznej –
wyzwania, narzędzia, dobre praktyki, Tom 1. Upowszechnianie wiedzy w warunkach gospodarki elektronicznej, (red.) B, Powichrowska, A. Prokopiuk, Wyższa
Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2014, s. 204-225
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.
Byczkowskim., Maliszewski T., Przybylska E., (red.) Uniwersytet ludowy szkoła dla życia. Wieżyca 2003.
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:
Wykład - 24 h – 1 ECTS
Przygotowanie pracy pisemnej – 51 h – 2 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Wykład - 24 h – 1 ECTS

65 h

0.7 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza - 01
Umiejętności - 03
Kompetencje - 05
Kompetencje - 06
Kompetencje - 07

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku
W04; 1.1.2)
U03; 1.2.4)

B.2.K3
B.2.K4
K07

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)
1
1
1
1
1

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

Metody Badań Pedagogicznych
Research methods in pedagogy
Pedagogika

ECTS

3

Język wykładowy: język polski
Poziom studiów: studia I stopnia
Forma stacjonarne
Status zajęć:  podstawowe
x obowiązkowe
Numer semestru: 4
semestr zimowy
studiów: X niestacjonarne
x kierunkowe
 do wyboru
X semestr letni
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021 Numer katalogowy:
WNH-P-1Z-04L-35_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
Katedra Pedagogiki
1. Poznanie roli metodologii w badaniach społecznych i pedagogicznych. 2. Wyjaśnianie systemu badawczego jako struktury
zmiennych i związków między nimi. 3. Planowanie statystycznych procedur badawczych. 4. Analizowanie modeli badań
jakościowych. 5. Uświadamianie wiarygodności badań jakościowych oraz zagadnień etyki badań ilościowych i jakościowych.
Wykłady:
1. Metodologia w badaniach pedagogicznych. 2. System badawczy jako struktura zmiennych i związków między nimi. 3.
Związek przyczynowy i jego kryteria. 4. Wyjaśnianie nomotetyczne i idiograficzne oraz strategie badań ilościowych i
jakościowych. 4. Związek korelacyjny. 5. Porównanie związku korelacyjnego z przyczynowym. 6. Procedura
eksperymentalna. 7. Procedura ex post facto. 8. Modele badań jakościowych. 9. Wiarygodność badań jakościowych oraz
zagadnienia etyki badań ilościowych i jakościowych.
Ćwiczenia:
1. Konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych badawczych. 2. Skale pomiaru. 3. Rzetelność i trafność narzędzi
pomiarowych. 4. Statystyka opisowa: miary położenia i rozproszenia danych badawczych. 5. Wnioskowanie statystyczne
wykorzystujące pakiety statystyczne w komputerach. 6. Metody wielozmiennowe: analiza wariancji i analiza regresji. 7.
Empiryczna metoda fenomenologiczna – wywiad dotyczący przeżycia. 8. Empiryczna metoda hermeneutyczna – wywiad
narracyjny.
wykład 16 godzin, ćwiczenia 8 godzin.
Wykład i demonstrowanie modeli badawczych.
Brak
Wiedza
Student zna i rozumie:
W12 elementarne zagadnienia związane z
projektowaniem i prowadzeniem badań w
pedagogice, a w szczególności problemy
badawcze, metody, techniki i narzędzia
badawcze; podstawowe tradycje
paradygmatyczne badań społecznych, z
których wywodzą się poszczególne metody
1.1.7) sposoby projektowania i
prowadzenia działań diagnostycznych
w praktyce pedagogicznej;

Umiejętności
Student potrafi:

Kompetencje
Student jest gotów:

U05 analizować przykłady badań oraz
konstruować i prowadzić proste
badania pedagogiczne;
sformułować wnioski, opracować
i zaprezentować wyniki (z
wykorzystaniem ICT) oraz
wskazywać kierunki dalszych
badań

K01 świadomej oceny poziomu
swojej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się zawodowego i
rozwoju osobistego, dokonuje
samooceny własnych kompetencji i
doskonali umiejętności, wyznacza
kierunki własnego rozwoju i
kształcenia
K06 prowadzenia badań naukowych
ze świadomością istnienia ich
etycznego wymiaru
B.2.K3. samodzielnego pogłębiania
wiedzy pedagogicznej

Sposób weryfikacji efektów uczenia
Zaliczenie – prace pisemne.
się:
Forma dokumentacji osiągniętych
Prace pisemne.
efektów uczenia się:
Elementy i wagi mające wpływ
Wyniki pracy pisemnej – 100%.
na ocenę końcową:
Miejsce realizacji zajęć:
Sala dydaktyczna
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
Lektura podstawowa:
1. Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka. Gdańsk 2010, GWP.
2. K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa 2002, WSiP.
3. T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa 2002, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
4. Niemierko, Diagnostyka edukacyjna, Warszawa 2014, PWN.
5. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2016, PWN.
6. J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków 2016, UJ.
Literatura uzupełniająca:
1. H.-H. Krüger, Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Gdańsk 2005, GWP.
2. D. Silverman, Prowadzenie badań jakościowych, t. 1-2. Warszawa 2008, PWN.
3. U. Flick, Jakość badań jakościowych. Warszawa 2011, PWN.
4. J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Warszawa 2005, Difin.
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:
wykład 16 godzin,
ćwiczenia 8 godzin
Przygotowanie prac pisemnych oraz statystycznych opracowań danych badawczych – 50 godzin
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
wykład 16 godzin – 0,6 ECTS
ćwiczenia 8 godzin – 0,3 ECTS
konsultacje – 1 h – 0,1 ECTS

75h – 3 ECTS

1 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia zefektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza
Umiejętności
Kompetencje

Efekty uczenia się dla zajęć:

1.1.7)
B.2.K3.

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku
W12
U05
K01
K06

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)
1
1
1

Nazwa zajęć:

PEDEUTOLOGIA

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

PEDEUTOLOGY

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma  stacjonarne
studiów: x niestacjonarne

Status zajęć:  podstawowe
x kierunkowe

3

Poziom studiów: studia I stopnia
x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
x semestr letni

Numer semestru: 4
2020/2021

Numer
katalogowy:

WNH-P-1Z-04L-34_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Zaznajomienie studentów z problematyką pedeutologii, poszerzenie wiedzy o zagadnienia dotyczące współczesnej roli
nauczyciela w szerokim kontekście edukacyjnym i społeczno-kulturowym. Wskazanie wiedzy skłaniającej do refleksji
nad własną praktyką pedagogiczną, a także motywami i wzorami zachowań nauczyciela. Uświadomienie ważności bycia
nauczycielem-animatorem. Przybliżenie i analiza kompetencji pedagoga, jego samokształcenia. Przygotowanie do
krytycznego widzenia profesjonalnego zachowania nauczyciela, jego etyki zawodowej.

Założenia, cele i opis zajęć:

Pedeutologia jako subdyscyplina pedagogiki. Nauczyciel jako uczestnik działalności edukacyjnej, wychowawczej,
opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej. Problemy edukacyjno-wychowawcze, opiekuńcze, kulturalne pracy nauczyciela.
Wzory i motywy zachowań nauczyciela. Nauczyciel jako animator procesów pedagogicznych oraz inspirator działań na
rzecz uczenia się przez całe życie. Samoświadomość nauczycieli. Kształcenie i dokształcanie zawodowe nauczycieli.
Kompetencje i umiejętności współczesnego nauczyciela. Etyka zawodowa nauczyciela.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

wykład - liczba godzin 24

Metody dydaktyczne:

Wykład interaktywny, wykład-dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie

Umiejętności: Student potrafi

W09 - podstawowe teorie dotyczące
wychowania, uczenia się i nauczania, oraz
różnorodne uwarunkowania tych procesów

B.2.U.3. - formułować oceny etyczne
związane z wykonywaniem zawodu
nauczyciela;

1.1.3) - rolę nauczyciela lub wychowawcy w
modelowaniu postaw i zachowań uczniów;

B.2.U.6. - formułować oceny etyczne
związane z wykonywaniem zawodu
nauczyciela;

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.W.4. - zasady pracy opiekuńczowychowawczej 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

Kompetencje: Student jest
gotów do

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.W.8 - zagadnienia związane z zawodem
nauczyciela: role zawodowe nauczyciela,
wzór osobowy, postawę i kunszt
nauczycielski, powinności nauczyciela i
rozwój zawodowy, program wewnętrzny
nauczyciela, przygotowanie zawodowe
nauczyciela, etykę nauczycielską, zasady
odpowiedzialności prawnej opiekuna,
nauczyciela i wychowawcy, konieczność
dokształcania i doskonalenia zawodowego
jako warunków awansu zawodowego,
problem stresu i wypalenia zawodowego
nauczycieli – przyczyny, symptomy,
strategie zaradcze, choroby związane z
wykonywaniem zawodu nauczyciela i
profilaktykę w tym zakresie;
Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Test semestralny, opracowanie projektu edukacyjnego przygotowanego w ramach pracy własnej - Wywiad z
nauczycielem.

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Wersja papierowa testu końcowego; Złożony wywiad z nauczycielem – wersja papierowa

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

test i projekt – Wywiad z nauczycielem

Miejsce realizacji zajęć:

sala dydaktyczna

1.
2.
3.

Dawid J.W., O duszy nauczycielstwa, Lublin 2002.
Kwiatkowska H., Pedeutologia, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008
Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki, cz. 2, PWN, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:
1. Kwiatkowska H., Tożsamość nauczycieli. Miedzy anomia a autonomia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
2. Kotusiewicz Alicja A. red., Etos nauczyciela w jednoczącej się Europie, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2004.
3. Plyska Y., Czy uczelnia kształcąca nauczycieli wychowuje wychowawców?, w: Nauczyciel akademicki z refleksji nad własną praktyką edukacyjną,
red. G. Koć-Seniuch, A.A. Kotusiewicz. ŻAK Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 2008, s. 180-187.
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:
wykład - liczba godzin 24 – 1 ECTS

75 h – 3 ECTS

praca pisemna – wywiad 25 h – 1 ECTS
przygotowanie do testu 26 h – 1 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

1 ECTS

wykład - liczba godzin 24 – 1 ECTS
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza - 01

Efekty uczenia się dla zajęć:

B.2.W2.

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku
W09

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)
1

1.1.3)
Wiedza - 02

B.2.W4.

1

Wiedza - 03

B.2.W8.

1

Umiejętności - 01

B.2.U3.
B.2.U6.

1

Umiejętności - 02

1

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Prawo dla pedagogów

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Law for Educators

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: polski
Forma
studiów:

 stacjonarne
X niestacjonarne

3

Poziom studiów: Pierwszy stopień

Status zajęć:

X podstawowe
 kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 4

2020/2021

Numer katalogowy:

 semestr zimowy
X semestr letni
WNH-P-1Z-04L-29-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z normami prawnymi, niezbędnymi do funkcjonowania w życiu zawodowym
pedagoga, a w szczególności skoncentrowanie się na uregulowaniach prawnych związanych z tematyką dotyczącą rodziny,
opieki, dziecka, stosunku pracy i prawem oświatowym.
1. Podstawowe pojęcia- prawo, system prawa, norma prawna, podziały prawa, gałęzie prawa, źródła prawa,
hierarchia źródeł prawa, obowiązywanie prawa.
2. Elementy prawa konstytucyjnego – prawa i obowiązki obywatelskie, podstawy prawa oświatowego w
Konstytucji.
3. Elementy prawa cywilnego - osoba fizyczna, osoba prawna, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych,
termin, warunek, wady oświadczenia woli, pełnomocnictwo, dziedziczenie ustawowe i testamentowe.
4. Elementy prawa rodzinnego - rodzina, małżeństwo, władza rodzicielska, opieka, kuratela, nieletni,
przysposobienie, odpowiedzialność cywilna i karna rodziców, opiekunów, nauczycieli za osoby pozostające pod
ich opieką, Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli, odpowiedzialność karana nieletnich.
5. Elementy prawa pracy - umowa o pracę, nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, urlopy
wypoczynkowy – unormowania zgodne z k.p. i z Kartą Nauczyciela, zasiłki, przepisy BHP;
6. Elementy prawa oświatowego - analiza ustaw i rozporządzeń z zakresu prawa oświatowego, w tym szczegółowa
analiza treści zawartych w Ustawie: o systemie oświaty, Prawie oświatowym oraz Karcie Nauczyciela.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

a)

Wykład; liczba godzin 16;

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Zajęcia będą opierały się na czynnym zaangażowaniu studentów w
dyskusję, organizowaniu ćwiczeń typu: „burza mózgów”, pracy indywidualnej, konsultacjach oraz analizie i interpretacji
tekstów źródłowych, itp.

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Brak

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie
W14 podstawowe zagadnienia związane ze
strukturą i funkcjami systemu edukacji;
celami, podstawami prawnymi, organizacją
i funkcjonowaniem różnych instytucji
edukacyjnych,
wychowawczych,
opiekuńczych,
terapeutycznych,
kulturalnych i pomocowych
W17 w stopniu elementarnym zagadnienia
związane z bezpieczeństwem i higieną
pracy w instytucjach edukacyjnych,
wychowawczych,
opiekuńczych,
kulturalnych i pomocowych
1.1.8) strukturę i funkcje systemu oświaty –
cele, podstawy prawne, organizację i
funkcjonowanie instytucji edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych, a także
alternatywne formy edukacji;
1.1.9) podstawy prawne systemu oświaty
niezbędne do prawidłowego realizowania
prowadzonych działań edukacyjnych;
1.1.11) zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy w instytucjach edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych oraz

Umiejętności: Student potrafi
E.1K.U4. analizować prawne aspekty
funkcjonowania
ucznia
ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu
się, postępowania wspierającego
wobec tego ucznia w szkole i poradni Kompetencje: Student jest gotów do
psychologiczno-pedagogicznej;
analizować i interpretować prawne
aspekty
diagnozy
specyficznych
trudności w uczeniu się; analizować
prawne aspekty organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej

odpowiedzialności prawnej nauczyciela w
tym zakresie, a także zasady udzielania
pierwszej pomocy;
E.1K.W4. prawne aspekty funkcjonowania
ucznia ze specyficznymi trudnościami w
uczeniu się, postępowania wspierającego
wobec tego ucznia w szkole i poradni
psychologiczno-pedagogicznej, a także
prawne aspekty diagnozy specyficznych
trudności w uczeniu się oraz organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
tym zakresie
Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Kolokwium sprawdzające wiedzę; referaty- obejmujące opracowanie/interpretację aktów prawnych

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Treść pytań z kolokwium, referaty zapisane na nośniku elektronicznym, listy obecności

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Kolokwium (70%), referaty (20%), obecności i aktywność na zajęciach (10%)

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Walkiewicz E. – Elementy prawa dla nauczycieli Wydawnictwo IBE Warszawa 2003
2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59, z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2019 poz. 1040, z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.)
7. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19 z późn. zm.)
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591)
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2017 poz. 1647)
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 465)
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:
Wykład – 16h – 0,6 ECTS
Przygotowanie 2 prac pisemnych (referatów) 2x15h =30h – 1,2, ECTS
Przygotowanie się do kolokwium 30h -1,2 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

76 h – 3 ECTS

0,6 ECTS

Wykład -16h -0,6 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 Wiedza -

W14
W17

1
1

Wiedza -

1.1.8)

1

Wiedza -

1.1.9)

1

Wiedza -

1.1.11)

1

Wiedza -

E.1K.W4.

1

Umiejętności -

E.1K.U4.

1

*)
3 – znaczący i szczegółowy,
2 – częściowy,
1 – podstawowy, konieczny do uzyskania kwalifikacji

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Systemy oświatowe

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Educational systems

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: polski
Forma
studiów:

 stacjonarne
X niestacjonarne

Status zajęć:

4

Poziom studiów: pierwszy stopień

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Numer semestru: 4

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): 2020/2021

Numer katalogowy:

 semestr zimowy
X semestr letni
WNH-P-1Z-04L-30_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Wprowadzenie studentów w problematykę kształtowania i funkcjonowania systemów oświatowych i ich powiązań
z innymi instytucjami życia społecznego; zapoznanie ze strukturą i działaniem systemów oświatowych oraz celami,
podstawami prawnymi, organizacją i funkcjonowaniem instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Uwrażliwienie na wyzwania systemów oświatowych wobec konieczności pokonywania napięć społecznych i sprostania
podstawowym wymogom demokratycznego państwa.

Założenia, cele i opis zajęć:

Wykłady:
1) Wprowadzenie w problematykę (m.in. teoria systemów)
2) Systemy oświatowe: problemy, stan badań i perspektywy rozwoju
3) Polityczne, kulturowe, ekonomiczne i inne uwarunkowania funkcjonowania systemów oświatowych
4) Polityka oświatowa Unii Europejskiej
5) System oświaty w Polsce
6) Systemy oświaty w wybranych krajach europejskich
7) Systemy oświaty w wybranych krajach europejskich
8) Systemy szkolnictwa wyższego w Europie – perspektywa porównawcza
9) Systemy edukacji dorosłych na świecie – perspektywa porównawcza
10) Podsumowanie

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

a) wykład; liczba godzin 24;

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, prezentacje, analiza i interpretacja tekstów źródłowych

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

brak
Wiedza:
Student zna i rozumie:

Efekty uczenia się:

Kompetencje:
Student jest gotów do:

B.2.W1. system oświaty: organizację i funkcjonowanie systemu
K08 –
oświaty, podstawowe zagadnienia prawa oświatowego,
krajowe i międzynarodowe regulacje dotyczące praw
człowieka, dziecka, ucznia oraz osób z
1.3.6)
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 wychowawczoprofilaktyczne, tematykę oceny jakości działalności szkoły
lub placówki systemu oświaty;
B.2.W5. proces planowania pracy pedagogicznej: cel, formy,
środki i metody kształcenia; sposoby konstruowania
pracy pedagogicznej nakierowanej na cel; zagadnienie
ukrytego programu szkoły;
B.2.W7. zagadnienia związane ze szkołą jako instytucją
wychowawczą: środowisko społeczne klasy i szkoły,
autokratyzm i demokrację w szkole, ukryty program
szkoły, postawy nauczycieli i uczniów, pracę z grupą
rówieśniczą, tworzenie klimatu wychowawczego w klasie
i w szkole, metody wychowawcze i ich skuteczność,
problematykę umiejętności i trudności wychowawczych,
konfliktów w klasie i w rodzinie, błędów wychowawczych,
granic i mierników oddziaływań wychowawczych, kryzysu

odpowiedzialnego przygotowania się do swojej
pracy, projektowania i wykonywania działań
pedagogicznych;
projektowania działań zmierzających do rozwoju
szkoły lub placówki systemu oświaty oraz
stymulowania poprawy jakości pracy tych
instytucji;

szkoły, zasad współpracy rodziny i szkoły oraz szkoły ze
środowiskiem pozaszkolnym;
1.1.5) zagadnienie edukacji włączającej, a także sposoby
realizacji zasady inkluzji;
W14 – podstawowe zagadnienia związane ze strukturą
i funkcjami systemu edukacji; celami, podstawami
prawnymi, organizacją i funkcjonowaniem różnych
instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych,
terapeutycznych, kulturalnych
i pomocowych;
Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Zaliczenie w formie pisemnej, wystąpienia w trakcie zajęć / samodzielnie przygotowane opracowania

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Lista obecności, prace zaliczeniowe

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Prezentacja oraz praca zaliczeniowa (do wyboru słuchaczy: projekt lub recenzja krytyczna)

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Bednarczyk, H., Łopacińska, L,Charraud, A.M. (2008). Kształcenie zawodowe w kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji. Radom.
2.

Bednarczyk, H., Pawłowa, M., Przybylska, E. (red.) (2010). Życie i uczenie się dla pomyślnej przyszłości. Warszawa-Radom.

3.

Delors, J. (1998). Edukacja. Jest w niej ukryty skarb. Warszawa.

4.

Komisja Europejska (1995). Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa. Warszawa.

5.

Nowakowska-Siuta, R. (2014). Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju. Kraków.

6.

Nowakowska-Siuta, R., Dmitruk-Sierocińska, K. (2018). Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej. Kraków.

7.

Nowakowska-Siuta, R., Śliwerski, B. (red.). Racjonalność procesu kształcenia. Studium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej. Kraków.

8.

Pachociński, R. (1998). Zarys pedagogiki porównawczej. Warszawa.

9.

Przybylska, E. (2014). Analfabetyzm funkcjonalny dorosłych jako problem społeczny, egzystencjalny i pedagogiczny. Toruń.

10. Przybylska, E., Wajsprych, D. (2019). Współczesne dyskursy o edukacji kulturowej w Polsce i w Niemczech. Warszawa.
11. Reischmann, J., Bron, M. (eds.) (2008). Comparative Adult Education. Experciences and Exemples. Frankfurt am Main.
12. Vance, J.D. (2018). Elegia dla bidoków. Warszawa.
UWAGI: brak

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:

96 h

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

Wiedza -

B.2.W1.

Oddziaływanie
zajęć na efekt
)
kierunkowy*
1

Wiedza -

B.2.W5.

1

Wiedza -

B.2.W7.

1

Wiedza -

1.1.5)

1

Wiedza -

W14

1

Kompetencje -

K08

1

Kompetencje -

1.3.6)

1

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

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Zajęcia do wyboru 9
Konwencjonalne i niekonwencjonalne metody nauczania i uczenia się

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Conventional and unconventional methods of teaching and learning

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Forma
studiów:

 stacjonarne
X niestacjonarne

ECTS

4

Poziom studiów: pierwszy stopień

Status zajęć:

 podstawowe
X kierunkowe

 obowiązkowe
X do wyboru

Numer semestru: 5

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

2020/2021

Numer katalogowy:

X semestr zimowy
 semestr letni
WNH-P-1Z-05Z-51_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Założeniem zajęć jest zapoznanie studenta z konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi metodami skutecznego
nauczania i uczenia się. Celem zaś przekazanie wiedzy potrzebnej do: skutecznego planowania, organizowania
i oceniania własnej nauki oraz efektywnego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu
widzenia czy przygotowania się do publicznych wystąpień. Student po zakończeniu zajęć powinien nabyć umiejętność
m.in.: owocnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, poszukiwania,
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz sprawnego posługiwania się technologią
informacyjną.
Poruszane treści przedmiotowe:

Założenia, cele i opis zajęć:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

a)
b)

Metody planowania, organizowania i oceniania własnej nauki – Jak się uczyć?
Metody skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia,
przygotowania do publicznych wystąpień.
Metoda efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania
indywidualnych i grupowych decyzji.
Metody rozwiązywania problemów w twórczy sposób.
Metody poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego
posługiwania się technologią informacyjną.
Metody stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
Metody rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.
Metody przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

wykład; liczba godzin 8;
ćwiczenia; liczba godzin 16;

Metody dydaktyczne:

wykład klasyczny, metody aktywizujące, e-learning

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

brak
Wiedza:
Student zna i rozumie:

Efekty uczenia się:

W16 – w stopniu elementarnym zagadnienia związane
z metodyką wykonywania typowych zadań, normy,
procedury stosowane w różnych obszarach
działalności pedagogicznej;
1.1.15) metody nauczania i doboru efektywnych środków
dydaktycznych, w tym zasobów internetowych,
wspomagających nauczanie przedmiotu lub
prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem
zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów;
E.1K.W1 – zastosowanie metody projektów jako oddziaływań
terapeutycznych wobec dziecka
z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się
oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w
uczeniu się czytania, pisania oraz liczenia

Umiejętności:
Student potrafi:
E.1K.U1 – analizować metodę projektów jako
oddziaływania terapeutyczne wobec dziecka z
grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu
się oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się; różnicować zwykłe i specyficzne
trudności w uczeniu się;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

egzamin

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

protokół egzaminacyjny

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

ocena stanowi 100% oceny z egzaminu

Miejsce realizacji zajęć:

sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2000.
Buzan T., Mapy twoich myśli, Łódź 1999.
Fischer R., Uczymy jak się uczyć, Warszawa 1999.
Kopeczek J., Praca metodami psychoaktywnymi, Tarnobrzeg 1994.
Kruszewski K., Sztuka nauczania: czynności nauczyciela, Warszawa 1991.
Nalaskowski S., Metody nauczania, Toruń 1998.

UWAGI: brak

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:

100 h

1 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 -

W16

1

Wiedza -

1.1.15)

1

Wiedza -

E.1K.W1

1

Umiejętności -

E.1K.U1

1

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

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Zajęcia do wyboru 9 – Metoda projektów w procesie nauczania-uczenia się

ECTS

4

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

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Forma
studiów:

 stacjonarne
X niestacjonarne

Poziom studiów: pierwszy stopień

Status zajęć:

 podstawowe
X kierunkowe

 obowiązkowe
X do wyboru

Numer semestru: 5

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

2020/2021

Numer katalogowy:

X semestr zimowy
 semestr letni
WNH-P-1Z-05Z-51_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat metody projektu – jej założeń oraz praktycznego wymiaru w edukacji.
Student rozumie ideę metody projektu opartej na odpowiedzialności, podejmowania decyzji, czy dokonywania samooceny.
Dzięki opanowaniu tej metody student posiada umiejętności do samodzielnego gromadzenia informacji, analizy danych,
opracowania wyników swojej pracy i ich publiczną prezentację. Wiedza i umiejętności nabyte drogą samodzielnego
zagłębiania się w temat są lepiej utrwalone i częściej stosowane w praktyce.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

1. Pojęcie, cele, zadania, zasady, przedmiot i podmiot oddziaływań pedagogiki korekcyjnej.
2. Zasady korekcji i kompensacji jako oddziaływań terapeutycznych wobec dziecka z grupy ryzyka specyficznych trudności
w uczeniu się.
3. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania, pisania oraz liczenia,
4. Zwykłe i specyficzne trudności w uczeniu się.
5. Obraz kliniczny i psychologiczny ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
6. Postawy nauczycieli wobec ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
7. Metoda projektów – założenia, idee.
8. Metoda projektów w edukacji.
9. Metoda projektów w pracy z dzieckiem z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

a)
b)

wykład; liczba godzin 8;
ćwiczenia; liczba godzin 16;

Metody dydaktyczne:

wykład klasyczny, metoda projektu, e-learning

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

brak
Wiedza:
Student zna i rozumie:
W16 – w stopniu elementarnym zagadnienia związane
z metodyką wykonywania typowych zadań, normy,
procedury stosowane w różnych obszarach
działalności pedagogicznej

Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

1.1.15)

metody nauczania i doboru efektywnych środków
dydaktycznych, w tym zasobów internetowych,
wspomagających nauczanie przedmiotu lub
prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem
zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów
E.1K.W1 –zastosowanie metody projektów jako oddziaływań
terapeutycznych wobec dziecka
z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się
oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w
uczeniu się czytania, pisania oraz liczenia
egzamin

Umiejętności:
Student potrafi:
E.1K.U1 – analizować metodę projektów jako
oddziaływania terapeutyczne wobec dziecka z
grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu
się oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się; różnicować zwykłe i specyficzne
trudności w uczeniu się;

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

protokół egzaminacyjny

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

ocena stanowi 100% oceny z egzaminu

Miejsce realizacji zajęć:

sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Chałas K., Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce: w poszukiwaniu strategii edukacyjnych zreformowanej szkoły, Warszawa 2000.
Ćwirynkało K., Pozycja socjometryczna uczniów niepełnosprawnych a postawa nauczycieli wobec integracji [w:] Integracja osób niepełnosprawnych
w edukacji i interakcjach społecznych, Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (red.), Lublin 2003.
Gołębniak B.D. (red), Uczenie metodą projektów, Warszawa 2002.
Kilijanek M., Metoda kreatywnego nauczania, „Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane” 2003/2004, nr 2, s. 45–46.
Kilpatrick W.H., The Project Method, New York 1918, dostępny on-line: https://archive.org/details/projectmethodus00kilpgoog/page/n2/mode/2up
Knoll M., Project Method [in:] Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy, Vol. 2, D.C. Phillips (ed), London 2014, dostępny on-line: http://www.miknoll.de/150901.html
Kruk J. (red.), Doświadczenie, reprezentacja i działanie wśród rzeczy i przedmiotów: projektowanie edukacyjne, Gdańsk 2008.
Śmigielski J., Metoda projektów w edukacji, „Edukacja Medialna” 2001, nr 2, s. 46–49.
Ziętek A., Metoda projektów w działaniach integracyjnych, „Nowa Edukacja Zawodowa” 2002, nr 1, s. 28–31.

UWAGI: brak

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:

100 h

1 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 -

W16

1

Wiedza -

1.1.15)

1

Wiedza -

E.1K.W1

1

Umiejętności -

E.1K.U1

1

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

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

Metodyka pracy dydaktycznej

ECTS

Methodology of teaching

Język wykładowy: polski
Forma stacjonarne
studiów: X
niestacjonarne

2

Poziom studiów: Pierwszy stopień
Status 
X obowiązkowe
zajęć: podstawowe  do wyboru
X kierunkowe

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis
(rocznik):

Numer semestru: 5

2019/20

X semestr zimowy
 semestr letni

Numer
katalogowy:

WNH-P-1Z-05Z-4919

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w elementarną wiedzę z zakresu metodyki pracy
dydaktycznej.
Po zajęciach studenci znają różnorodne metody nauczania i sposoby ich doboru do specyfiki
prowadzonych zajęć oraz potrzeb uczniów.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba
godzin:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu metodyki pracy dydaktycznej
2. Planowanie i realizowanie pracy dydaktycznej (dobór metod, środków dydaktycznych, treści
kształcenia z uwzględnieniem zasobów internetowych)
3. Potrzeby edukacyjne uczniów i ich znaczenie w planowaniu procesu dydaktycznego
4. Modele i sposoby prowadzenia lekcji
5. Praca z uczniem zdolnym
6. Projektowanie zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
7. Projektowanie działań służących integracji klasy szkolnej;
8. Ocena pracy ucznia
a) Wykład; liczba godzin: 16
b) Ćwiczenia; liczba godzin: 8

Metody dydaktyczne:

Metody: podające, problemowe, eksponujące, praktyczne oraz wykład konwersatoryjny

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii uczenia się

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie
W 16 - w stopniu elementarnym
zagadnienia związane z metodyką
wykonywania typowych zadań,
normy, procedury stosowane w
różnych obszarach działalności
pedagogicznej
1.1.15) metody nauczania i doboru
efektywnych środków
dydaktycznych, w tym zasobów
internetowych, wspomagających
nauczanie przedmiotu lub
prowadzenie zajęć, z
uwzględnieniem zróżnicowanych
potrzeb edukacyjnych uczniów
C.W4. zagadnienie lekcji jako
jednostki dydaktycznej oraz jej

Umiejętności: Student potrafi
E.2K.U2. - analizować
metodykę zajęć w odniesieniu
do uczniów ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się
C.U2. zaprojektować działania
służące integracji klasy
szkolnej;
C.U4. wybrać model lekcji i
zaprojektować jej strukturę;
C.U5. zaplanować pracę z
uczniem zdolnym,
przygotowującą go do udziału
w konkursie przedmiotowym
lub współzawodnictwie
sportowym;
C.U6. dokonać oceny pracy

Kompetencje: Student jest
gotów do
C.K1. twórczego
poszukiwania najlepszych
rozwiązań dydaktycznych
sprzyjających postępom
uczniów;

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

budowę, modele lekcji i sztukę
ucznia i zaprezentować ją w
prowadzenia lekcji, a także style i formie oceny kształtującej;
techniki pracy z uczniami;
interakcje w klasie; środki
dydaktyczne;
C.W5. konieczność projektowania
działań edukacyjnych
dostosowanych do
zróżnicowanych potrzeb i
możliwości uczniów, w
szczególności możliwości
psychofizycznych oraz tempa
uczenia się, a także potrzebę i
sposoby wyrównywania szans
edukacyjnych, znaczenie
odkrywania oraz rozwijania
predyspozycji i uzdolnień oraz
zagadnienia związane z
przygotowaniem uczniów do
udziału w konkursach i
olimpiadach przedmiotowych;
autonomię dydaktyczną
nauczyciela;
Zaliczenie na ocenę. Test w formie pisemnej
Praca podczas zajęć – karty pracy
Arkusze testowe
Karty pracy
Rejestr aktywność studentek i studentów na zajęciach
Zgodnie z oceną punktową przedstawioną studentom
Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
Bogdanowicz M, Bućko A., Czabaj R., Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją,
Operon, Gdynia 2008
Bogdanowicz M., Adryjanek A., Uczeń z dysleksją w szkole, Operon, Gdynia 2005
Dykcik W., Formy postępowania terapeutyczno-wychowawczego (w:) Dykcik w. (red.), Pedagogika specjalna, Poznań 2001
Dyrda B., Trudności w nauce szkolnej uczniów zdolnych, czyli słów kilka o Syndromie Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych,
Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2010
Eby J. E., Smutny J. F., Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży?, WSiP, Warszawa 1998
Francuz W., M., Karpiński J., Sotomski S, Metodyka nauczania zajęć praktycznych, WSiP, Warszawa 1992
Jachimska M., Scenariusze lekcji wychowawczych, Wrocławska Drukarnia Naukowa Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1997
Kielin J., Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003
Koźmiński G. (pod. red.), Efektywna współpraca nauczycieli i rodziców: praca zbiorowa, Pracownia Wydawniczo-Edukacyjna K&K,
Złotów 2002
Jas M., Jarosińska M., Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży, Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki,
Warszawa 2010
Levis G., Jak wychować utalentowane dziecko, Wyd. Rebis, 1998
Lewowicki T., Kształcenie uczniów zdolnych, WSiP, Warszawa 1986
MacEwan E. K., Jak sobie radzić z rodzicami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci, Wydawnictwa Szkolne i
Pedagogiczne: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008
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)
Suchodolski B.: Pedagogika – podręcznik dla kandydatów na nauczycieli, PWN, Warszawa 1982
Słowik U. (pod. red.), Spotkania z rodzicami: scenariusze lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących, Oficyna Wydawnicza
Nauczycieli, Kielce 2005
Zaremba L., Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży, Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich
zaspokajania, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014
Literatura uzupełniająca:
Dądzik D., Szadkowski D. J. (pod. red.), Szkoła dla rodziców - rodzice dla szkoły: praca zbiorowa, Wydawnictwo Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej, Płock 2010

Koletyńska K., Sitko H., Spotkania z rodzicami - inaczej, ciekawiej, skuteczniej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
2004
Konarzewski K., Sztuka nauczania. Szkoła, PWN, Warszawa 1995
Montessori M., Domy dziecka. Metoda pracy naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci, Warszawa 1913
Okoń W.: Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1981
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:
Wykład: 16 h
50 h – 2 ECTS
Ćwiczenia: 8 h
Konsultacje: 1 h
Przygotowanie do zajęć: 25h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:
Wykład: 16 h
1 ECTS
Ćwiczenia: 8 h
Konsultacje: 1 h

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu
Wiedza
Wiedza
Wiedza
Wiedza
Umiejętności
Umiejętności
Umiejętności
Umiejętności
Umiejętności
Kompetencje

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla
programu studiów dla kierunku
W 16
1.1.15)

C.W4.
C.W5.
E.2K.U2
C.U2.
C.U4.
C.U5
C.U6.
C.K1.

*)
3 – znaczący i szczegółowy,
2 – częściowy,
1 – podstawowy, konieczny do uzyskania kwalifikacji

Oddziaływanie
zajęć na efekt
)
kierunkowy*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

Metodyka pracy wychowawczej

ECTS

2

Methodology of educational work
Pedagogika

Język wykładowy: polski
Forma stacjonarne
studiów: niestacjonar
ne

Poziom studiów: Pierwszy
stopień
Status podstawo  obowiązkowe Numer semestru: 5
semestr
zajęć: we
 do wyboru
zimowy

semestr
kierunkowe
letni
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis
Numer WNH-P-1Z2020/2021
(rocznik):
katalogowy:
05Z-50_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w elementarną wiedzę z zakresu metodyki
pracy wychowawczej.
Po zajęciach studenci znają różnorodne metody wychowawcze i sposoby ich doboru do
potrzeb uczniów.

Założenia, cele i opis zajęć:

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

Efekty uczenia się:

1. Podstawowe pojęcia i wiadomości z zakresu metodyki pracy wychowawczej
2. Poznawanie uczniów - zdobywanie informacji w pracy wychowawczej
3. Komunikacja jako podstawa rozwiązywania problemów wychowawczych w szkole
4. Scenariusze rozwiązywania wybranych problemów wychowawczych uczniów z
wykorzystaniem metod aktywizujących
5. Problemy i trudności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
6. Studium przypadków wybranych uczniów
7. Wdrożenie studentów do planowania działań wychowawczych w celu efektywnego
rozwiązywania problemów uczniów
8. Współpracy z rodzicami w zakresie procesu wychowania
Ćwiczenia: 24 godzin
Metody problemowe, praktyczne, podające
Podstawowa wiedza z zakresu teorii wychowania
Wiedza: Student zna i rozumie:
B.2.W7. - zagadnienia związane ze
szkołą jako instytucją
wychowawczą: środowisko
społeczne klasy i szkoły,
autokratyzm i demokrację w
szkole, ukryty program szkoły,
postawy nauczycieli i uczniów,
pracę z grupą rówieśniczą,
tworzenie klimatu
wychowawczego w klasie i w
szkole, metody wychowawcze i ich
skuteczność, problematykę
umiejętności i trudności
wychowawczych, konfliktów w
klasie i w rodzinie, błędów
wychowawczych, granic i
mierników oddziaływań

Umiejętności: Student potrafi
U03 - posługiwać się
podstawowymi ujęciami
teoretycznymi w celu
analizowania motywów i
wzorów ludzkich zachowań,
diagnozowania i
prognozowania sytuacji oraz
Kompetencje: Student
analizowania strategii działań
jest gotów do:
praktycznych w odniesieniu do
różnych kontekstów
działalności pedagogicznej
1.2.5) - projektować i
realizować programy
wychowawczo-profilaktyczne
w zakresie treści i działań
wychowawczych i
profilaktycznych skierowanych

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

wychowawczych, kryzysu szkoły,
do uczniów, ich rodziców lub
zasad współpracy rodziny i szkoły opiekunów i nauczycieli;
oraz szkoły ze środowiskiem
U10 - posługiwać się
pozaszkolnym.
podstawowymi ujęciami
B.2.W4 - zasady pracy opiekuńczo- teoretycznymi w celu
wychowawczej nauczyciela:
analizowania, interpretowania
obowiązki nauczyciela jako
oraz projektowania strategii
wychowawcy klasy, metodykę
działań pedagogicznych;
pracy wychowawczej, program
generować rozwiązania
pracy wychowawczej, style
konkretnych problemów
kierowania klasą, ład i dyscyplinę, pedagogicznych i prognozować
poszanowanie godności dziecka,
przebieg ich rozwiązywania
ucznia lub wychowanka,
oraz przewidywać skutki
różnicowanie, indywidualizację i
planowanych działań
personalizację pracy z uczniami,
1.2.6)
tworzyć
sytuacje
funkcjonowanie klasy szkolnej jako wychowawczo-dydaktyczne
grupy społecznej, procesy
motywujące uczniów do nauki
społeczne w klasie, rozwiązywanie i pracy nad sobą, analizować
konfliktów w klasie lub grupie
ich
skuteczność
oraz
wychowawczej, animowanie życia modyfikować działania w celu
społeczno-kulturalnego klasy,
uzyskania pożądanych efektów
wspieranie samorządności i
wychowania i kształcenia;
autonomii uczniów, rozwijanie u
E.2K.U2. - analizować
dzieci, uczniów lub wychowanków metodyczne aspekty
kompetencji komunikacyjnych i
współpracy z rodzicami,
umiejętności społecznych
opiekunami, nauczycielami i
niezbędnych do nawiązywania
specjalistami zajmującymi się
poprawnych relacji; pojęcia
dzieckiem z grupy ryzyka
integracji i inkluzji; sytuację
specyficznych trudności w
dziecka z niepełnosprawnością
uczeniu się i z uczniem ze
fizyczną i intelektualną w szkole
specyficznymi trudnościami w
ogólnodostępnej, problemy dzieci uczeniu się;
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.
E.2K.W2. - metodyczne aspekty
współpracy z rodzicami,
opiekunami, nauczycielami i
specjalistami zajmującymi się
dzieckiem z grupy ryzyka
specyficznych trudności w uczeniu
się i z uczniem ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się;
Zaliczenie na ocenę; praca podczas zajęć, karty pracy
Test w formie pisemnej
karty pracy, rejestr aktywność na zajęciach, protokół zaliczeniowy, arkusz testu

Elementy i wagi mające
wpływ
na ocenę końcową:

Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi studentom

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1. Badziukiewicz B., Sałasiński M.: Vademecum wychowawcy Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa, 2005.
2. Borecka-Biernat D., Zachowanie agresywne u dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Difin, 2016.
3. Celuch M., Goetz M., Skuteczne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych, Wiedza i Praktyka, Warszawa
2017.
4. Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Media Rodzina, Poznań
2017.
5. Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci się uczyły, Media Rodzina, Poznań 2017.
6. Janowski A., Poznawanie uczniów, Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2002.
7. Kendall P. C., Terapia dzieci i młodzieży. Procedury poznawczo-behawioralne, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2010.
8. Kołakowski A. (red.), Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot
2013.
9. Mendel M., Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, Harmonia, Gdańsk 2007.
10. Ross W. Greene, Stuart J. Ablon, Terapia dzieci impulsywnych. Model rozwiązywania problemów poprzez współdziałanie,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
Literatura uzupełniająca:
1. Kołakowski A., Pisula E., Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2011.
2. Matyjas B., Dzieciństwo w kryzysie: etiologia zjawiska, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2008.
3. 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, Wydawnictwo Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, LwówOlsztyn 2016.
4. 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.
5. Pietrowska I., Boruc D.M., Efektywne wspieranie dziecka z zaburzenia integracji sensorycznej, W: J. Nyćkowiak, J. Leśny
(red.) Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część VI, Poznań 2019Sikorski
W., Sikorska A., Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.
6. Speck O., Trudności wychowawcze: być nauczycielem w czasie zmian społeczno-kulturowych, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2007.

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: 24 h
Konsultacje: 1 h
Przygotowanie do zajęć: 25h

50 h/
2.0 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:
Ćwiczenia: 24 h
Konsultacje: 1 h

1 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
Oddziaływanie zajęć
Odniesienie do efektów dla
na efekt
programu studiów dla kierunku
kierunkowy*)

Kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Wiedza

B.2.W7.

1

Wiedza

B.2.W4.

1

Wiedza

E.2K.W2.

1

Umiejętności

U03

1

Umiejętności

U10

1

Umiejętności

1.2.5)

1

Umiejętności

1.2.6)

1

Umiejętności

E.2K.U2.

1

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Podstawy dydaktyki

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

Basics of didactics

2

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Forma  stacjonarne
studiów: X
niestacjonarne

ECTS

Poziom studiów: Pierwszy stopień

Status 
X obowiązkowe Numer semestru: 5
X semestr zimowy
zajęć: podstawowe  do wyboru
 semestr letni
X kierunkowe
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis
Numer WNH-P-1Z-05Z-48_19
2020/2021
(rocznik):
katalogowy:

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wiedzą teoretyczną w zakresie podstaw procesu
nauczania i uczenia się, istotą systemu dydaktycznego oraz poznanie i zrozumienie zadań
nauczyciela, jego roli w zakresie planowania, realizacji i ocenie procesu kształcenia, a także
kształtowanie umiejętności projektowania procesu dydaktycznego.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba
godzin:

Tematyka zajęć:
Usytuowanie dydaktyki ogólnej i dydaktyk szczegółowych w zakresie pedagogiki;
Przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki;
Współczesne koncepcje nauczania i cele kształcenia;
Organizacja i planowanie procesu kształcenia oraz pracy uczniów: cel, zasady, formy, środki i
metody kształcenia, treści nauczania;
Trudnościom w uczeniu się i sposoby zapobiegania wybranym trudnościom;
Klasa szkolna, jako środowisko edukacyjne i ukryty programu szkoły;
Tworzenie środowiska sprzyjającego postępom w nauce oraz sposób nauczania w klasie
zróżnicowanej pod względem poznawczym, kulturowym, statusu społecznego lub materialnego;
Oceniania osiągnięć szkolnych uczniów: ocenianie kształtujące, wewnątrzszkolny system;
oceniania, rodzaje i sposoby przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych;
Efektywności dydaktyczna nauczyciela i jakość działalności szkoły.
a) Wykład; liczba godzin 16;
b) Ćwiczenia; liczba godzin 8;

Metody dydaktyczne:

Metody: podające, problemowe, eksponujące, praktyczne oraz wykład konwersatoryjny

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Wymagania wstępne – znajomość elementarnych pojęć używanych w naukach pedagogicznych i
umiejętność ich zastosowania w opisie, analizie i interpretacji procesów edukacyjnych
Wiedza: Student zna i rozumie
Umiejętności: Student potrafi

Efekty uczenia się:

W01 elementarną terminologię
używaną w pedagogice, jej źródła
oraz zastosowanie w obrębie
pokrewnych dyscyplin naukowych
B.2.W5. proces planowania pracy
pedagogicznej: cel, formy, środki i
metody kształcenia; sposoby
konstruowania pracy
pedagogicznej nakierowanej na
cel; zagadnienie ukrytego
programu szkoły;
E.2K.W3. działania profilaktyczne

C.U1. zidentyfikować potrzeby
dostosowania metod pracy do
klasy zróżnicowanej pod
względem poznawczym,
Kompetencje: Student jest
kulturowym, statusu
gotów do
społecznego lub materialnego;
C.U3. dobierać metody
nauczania do nauczanych
treści i zorganizować pracę
uczniów;
B.2.U1. wybrać program

zapobiegające trudnościom w
uczeniu się;
C.W1. usytuowanie dydaktyki w
zakresie pedagogiki, a także
przedmiot i zadania
współczesnej dydaktyki oraz
relację dydaktyki ogólnej do
dydaktyk szczegółowych;

nauczania zgodny z
wymaganiami podstawy
programowej i dostosować go
do potrzeb edukacyjnych
uczniów

C.W2. zagadnienie klasy szkolnej
jako środowiska edukacyjnego:
style kierowania klasą,
problem ładu i dyscypliny, procesy
społeczne w klasie, integrację klasy
szkolnej, tworzenie
środowiska sprzyjającego
postępom w nauce oraz sposób
nauczania w klasie zróżnicowanej
pod względem poznawczym,
kulturowym, statusu społecznego
lub materialnego;
C.W3. współczesne koncepcje
nauczania i cele kształcenia –
źródła, sposoby ich
formułowania oraz ich rodzaje;
zasady dydaktyki, metody
nauczania, treści nauczania i
organizację procesu kształcenia
oraz pracy uczniów;
C.W6. sposoby i znaczenie
oceniania osiągnięć szkolnych
uczniów: ocenianie kształtujące w
kontekście efektywności
nauczania, wewnątrzszkolny
system oceniania, rodzaje i
sposoby
przeprowadzania sprawdzianów i
egzaminów zewnętrznych;
tematykę oceny efektywności
dydaktycznej nauczyciela i jakości
działalności szkoły oraz edukacyjną
wartość dodaną;

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

opracowanie konspektu zajęć i prezentacja, karty pracy, egzamin w formie pisemnej.

Konspekt zajęć, listy obecności, karty pracy, arkusz egzaminacyjny.
50% ocena z ćwiczeń–obecność, opracowanie konspektu zajęć oraz prezentacja
50% ocena z wykładów – egzamin w formie pisemnej,
Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
Cz. Kupisiewicz, Dydaktyka. Podręcznik akademicki. Kraków 2012.
W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa 2003.
R.I. Arends, Uczymy się nauczać. Warszawa 2002

K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Warszawa 2013.
Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki. Tom II. Warszawa 2006.
B. Niemierko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa 2007.
F. Bereźnicki, Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków 2007.
K. Konarzewski (red.), Sztuka nauczania. Szkoła. Warszawa 2013.
Uzupełniająca:
A.C. Ornstein, F.P. Hunkins, Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka. Warszawa 1998.
B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Tom II. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych. Gdańsk 2006.
H. Kruger, Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Gdańsk 2005.
D.F. Walker, J.F. Soltis, Program i cele kształcenia. Warszawa 2000.
M. Dobrzyniak, Coaching w edukacji, [w:] Uczmy, nr 3(10), 2015.
M. Dobrzyniak, Od dyktatora do innowatora. Kroki wiodące nauczyciela ku innowacyjności, [w:] Zagadnienia edukacji muzycznej,
G. K. Konkol (red.), Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk, 2015.
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:
wykład – 16h; ćwiczenia – 8h – 0,9 ECTS
50 h – 2 ECTS
przygotowanie do egzaminu –– 10h
przygotowanie do zajęć –– 23,5h
konsultacje – 2,5h – 0,1 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:
1 ECTS
wykład – 16h; ćwiczenia – 8h – ECTS
konsultacje – 2,5h – 0,1 ECTS
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza
Wiedza
Wiedza
Wiedza
Wiedza
Wiedza
Wiedza
Umiejętności
Umiejętności
Umiejętności

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla
programu studiów dla kierunku
W01

B.2.W5.
E.2K.W3.
C.W1
C.W2.
C.W3.
C.W6.
B.2.U1.
C.U1.
C.U3.

*)
3 – znaczący i szczegółowy,
2 – częściowy,
1 – podstawowy, konieczny do uzyskania kwalifikacji

Oddziaływanie
zajęć na efekt
)
kierunkowy*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Psychologia zdolności / Praca z uczniem zdolnym

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Psychology of abilities / Work with gifted Students

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Forma
studiów:

 stacjonarne
X niestacjonarne

ECTS

5

Poziom studiów: Pierwszy stopień

Status zajęć:

 podstawowe
 kierunkowe

X obowiązkowe
X do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 5

2020/2021

Numer katalogowy:

X semestr zimowy
 semestr letni
WNH-P-1Z-05Z-52_19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

Interdyscyplinarność psychologii zdolności. Wybrane koncepcje inteligencji, twórczości, mądrości. Rola uwarunkowań
genetycznych i środowiskowych, typy inteligencji, związki z osobowością i funkcjonowaniem społecznym. Wspieranie
rozwoju, edukacji oraz społecznego funkcjonowania jednostek zdolnych. Cele i osiągnięcia życiowe osób zdolnych
kontekście społecznym i aksjologicznym. Przykłady historyczne i współczesne
Ćwiczenia: diagnoza zdolności inteligencji (wybrane metody i narzędzia); praca z uczniem zdolnym wg koncepcji pedagogiki
emancypacyjnej; wspieranie całościowego rozwoju uczniów zdolnych i ich funkcjonowania w środowisku szkolnym i
rówieśniczym.

a)
b)

Wykład; liczba godzin 8;
Ćwiczenia; liczba godzin 16;

Wykład 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.
Podczas ćwiczeń studenci nabywają umiejętności: diagnostyki, współprac pracy z uczniami zdolnymi.

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie
B.1.W2. proces rozwoju ucznia w
okresie dzieciństwa, adolescencji i
wczesnej
dorosłości:
rozwój
fizyczny,
motoryczny
i
psychoseksualny;
rozwój
procesów poznawczych (myślenia,
mowy, spostrzegania, uwagi,
pamięci);
rozwój
społecznoemocjonalny i moralny; zmiany
fizyczne i psychiczne w okresie
dojrzewania; normę rozwojową;
rozwój w kontekście wychowania;
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;

Umiejętności: Student potrafi
1.2.3) rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia
uczniów oraz projektować i prowadzić działania
wspierające integralny rozwój uczniów, ich aktywność i
uczestnictwo w procesie kształcenia i wychowania oraz
w życiu społecznym;
1.2.7) podejmować pracę z uczniami rozbudzającą ich
zainteresowania i rozwijającą ich uzdolnienia, właściwie
dobierać treści nauczania, zadania i formy pracy w
ramach samokształcenia oraz promować osiągnięcia
uczniów;
1.2.8)
rozwijać
kreatywność
i
umiejętność
samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów;
1.2.9) skutecznie animować i monitorować realizację
zespołowych działań edukacyjnych uczniów;
Kompetencje: Student jest
U03
posługiwać
się
podstawowymi
ujęciami
gotów do
teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów
ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania
sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych
w odniesieniu do różnych kontekstów działalności
pedagogicznej
U10
posługiwać
się
podstawowymi
ujęciami
teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania
oraz projektowania strategii działań pedagogicznych;
generować rozwiązania konkretnych problemów
pedagogicznych
i
prognozować
przebieg
ich
rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych
działań
U13 pracować w zespole pełniąc różne role; umie
przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne
umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację
celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem

działań profesjonalnych
B.1.U7 identyfikować potrzeby ucznia w rozwoju
uzdolnień i zainteresowań
B.1.U6 identyfikować potrzeby ucznia w rozwoju
uzdolnień i zainteresowań
Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Egzamin (sprawdzenie wiedzy przyswojonej na podstawie wykładu i literatury, poprzedzone wykonaniem zadań
sprawdzających nabyte umiejętności podczas ćwiczeń)

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Pytania i prace egzaminacyjne, protokół ocen.

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

50% ocena z egzaminu, 50% wkład pracy w ramach ćwiczeń

Miejsce realizacji zajęć:

Sala wykładowa i ćwiczeniowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań, red. A. Sękowski, Warszawa 2005.
2. Uczeń zdolny i jego edukacja, red. M. Jabłonowska, Warszawa 2013.
3. Sękowski A.E., Inteligencja, twórczość, mądrość a wybitne zdolności, 2004.
4. Plóciennik E., Rozwijanie-madrości-w-praktyce-edukacyjnej-scenariusze-zajeć-dla-mlodzieży, Łódź 2016.
5. www.ore.edu.pl/uczeńzdolny (strona Ośrodka Rozwoju Edukacji)
6. Strelau J., O inteligencji człowieka, Warszawa 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:
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:

………. h

1,3 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia zefektami przedmiotu:

kategoria efektu

Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
Wiedza

B.1.W2.

1

Wiedza -

Umiejętności -

Umiejętności -

Kompetencje Kompetencje -

B.1.U7

U03

1

B.1.U6

U10

1

U13

1

1.2.3)

1

1.2.7)

1

1.2.8)

1

1.2.9)

1

*)
3 – znaczący i szczegółowy,
2 – częściowy,
1 – podstawowy, konieczny do uzyskania kwalifikacji

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Komunikacja interpersonalna w pracy terapeuty

ECTS

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Interpersonal communication at the therapist's work

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Forma  stacjonarne
studiów: X niestacjonarne

1

Poziom studiów: Pierwszy - licencjat

Status zajęć: X podstawowe
 kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy

Numer semestru: 4

X semestr letni
2020/21

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-04L-39-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze specyfiką komunikowania się uczniów z dysleksją rozwojową a także
uświadomienie roli prawidłowej komunikacji w procesie terapeutycznym.
Opis zajęć:
1. Dysleksja rozwojowa, jako zaburzenie komunikacji
2. Charakterystyczne cechy komunikowania się uczniów z dysleksją rozwojową
3. Język żyrafy w komunikacji z rodzicami uczniów z dysleksją rozwojową
4. Komunikaty „ja”, jako pożądana forma informacji zwrotnej w pracy terapeutycznej

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

a)

ćwiczenia; liczba godzin 8;

Metody aktywizujące

Wymagania formalne
i założenia wstępne:
Kompetencje: Student jest gotów
do:
E.1K.K2. - wykorzystania zdobytej
wiedzy do analizy sposobu
komunikowania się uczniów z
dysleksją rozwojową

Efekty uczenia się:

Umiejętności: Student potrafi:
Wiedza: Student zna i rozumie:
E.1K.U3. – analizować zaburzenia
E.1K.W3. – uwarunkowania zaburzeń
komunikacji
w
kontekście
komunikacji osób z dysleksją rozwojową
specyficznych trudności w uczeniu się;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Zaliczenie z oceną
Przygotowanie ćwiczeń usprawniających kompetencje językowe uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
(projekt)

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Arkusze z ćwiczeniami

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi studentom

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1. Bocheńska-Włostowska Katarzyna, Akademia umiejętności interpersonalnych. 20 spotkań z komunikacją, Kr
2. Davis M., Fanning P., McKay M., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2007
3. Krasowicz-Kupis G., Psychologia dysleksji, Warszawa 2009
4. Mc Kay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2002
5. Pawluk-Skrzypek A., Witek 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
6. Pawluk-Skrzypek A., Jurewicz M., Trivagon i Ewezinum czyli o szkolnej komunikacji ucznia z dysleksją, Szkoła-Zawód-Praca, 2020, nr 19
7. Rosenberg M. B., Porozumienie bez przemocy, Warszawa 2016
Literatura uzupełniająca:
8. Faber A., Mazlish E., Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły, Poznań 2013
9. Faber A., Mazlish E., Jak mówić żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole, Poznań 2006
10. Hamlin S., Jak mówić żeby nas słuchali, Poznań 2008
11. Stewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 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:
20 h
8h – udział w zajęciach – 0,3 ECTS
8h – przygotowanie do ćwiczeń – 0,3 ECTS
10h – (projekt) przygotowanie ćwiczeń – 0,4 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
0,3 ECTS
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:
8 h zajęć – 0,3 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

Efekty uczenia się dla zajęć:

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
Wiedza -

E.1K.W3.

1

Umiejętności -

E.1K.U3.

1

Kompetencje -

E.1K.K2.

1

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

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Pedagogika korekcyjna

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Corrective education

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: polski
Forma  stacjonarne
studiów: X niestacjonarne

2

Poziom studiów: Pierwszy - licencjat

Status zajęć:

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 4

 semestr zimowy
X semestr letni

2020/21

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-04L-35-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami pedagogiki korekcyjnej, jej pojęciem, celami, zadaniami, zasadami,
przedmiotem i podmiotem oddziaływań pedagogiki korekcyjnej, zasadami korekcji i kompensacji.
Opis zajęć:
1. Pojęcie, cele, zadania, zasady, przedmiot i podmiot oddziaływań pedagogiki korekcyjnej,
2. Zasady korekcji i kompensacji, jako oddziaływań terapeutycznych,
3. Zwykłe i specyficzne trudności w uczeniu się, obraz kliniczny i psychologiczny ucznia ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się;
4. Miejsce ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w polskim systemie edukacji oraz w systemach
wybranych państw;
5. Postawy nauczycieli wobec ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
6. Funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego w kontekście specyficznych trudności w uczeniu się;
7. Etiopatogeneza specyficznych trudności w uczeniu się;
8. Specyficzne trudności w uczeniu się uwarunkowane zaburzeniami: analizatora wzrokowego, słuchowego,
kinestetyczno-ruchowego, lateralizacji
9. Kryteria diagnozowania specyficznych trudności w uczeniu się
10. Wczesne rozpoznawanie ryzyka dysleksji – narzędzia pomiaru

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

a)
b)

wykład; liczba godzin 16;
ćwiczenia; liczba godzin 8;

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, analiza przypadku, film dydaktyczny

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Wiedza z zajęć Psychologia rozwojowa, Pedagogika specjalna, Biomedyczne podstawy rozwoju

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie:
E.1K.W1.
podstawy
pedagogiki
korekcyjnej: pojęcie, cele, zadania, zasady,
przedmiot
i
podmiot
oddziaływań
pedagogiki korekcyjnej, zasady korekcji i
kompensacji,
jako
oddziaływań
terapeutycznych wobec dziecka z grupy
ryzyka specyficznych trudności w uczeniu
się oraz uczniów ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się czytania,
pisania oraz liczenia, zwykłe i specyficzne
trudności w uczeniu się; miejsce ucznia ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się w
polskim systemie edukacji oraz w
systemach wybranych państw; postawy
nauczycieli wobec ucznia ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się;
E.1K.W2. - medyczne podstawy pedagogiki
korekcyjnej; funkcjonowanie ośrodkowego
układu
nerwowego
w
kontekście
specyficznych trudności w uczeniu się;
etiopatogenezę specyficznych trudności w
uczeniu się;
E.1K.W3.
pedagogiczne
aspekty
pedagogiki korekcyjnej i oddziaływań
terapeutycznych;

Umiejętności: Student potrafi:
E.1K.U1. - analizować podstawy
pedagogiki korekcyjnej; analizować i
definiować pojęcie, cele, zadania,
zasady,
przedmiot
i
podmiot
oddziaływań pedagogiki korekcyjnej;
interpretować korekcję i kompensację,
jako oddziaływania terapeutyczne
wobec dziecka z grupy ryzyka
specyficznych trudności w uczeniu się
oraz uczniów ze specyficznymi
trudnościami
w
uczeniu
się;
różnicować zwykłe i specyficzne Kompetencje: Student jest gotów
trudności
w
uczeniu
się; do:
charakteryzować miejsce ucznia ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu
się w polskim systemie edukacji oraz w
systemach
wybranych
państw;
określać postawy nauczycieli wobec
ucznia ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się;
E.1K.U2. - analizować medyczne
podstawy pedagogiki korekcyjnej oraz
funkcjonowanie ośrodkowego układu
nerwowego
w
kontekście
specyficznych trudności w uczeniu się;
określać etiopatogenezę specyficznych

trudności w uczeniu się;
E.1K.U3. - analizować pedagogiczne
aspekty pedagogiki korekcyjnej i
oddziaływań terapeutycznych;
Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Zadania do wykonania na ćwiczeniach
Egzamin

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Karty pracy – zadania do wykonania
Arkusze odpowiedzi egzaminacyjnych

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Zgodnie z punktacją przedstawioną studentom

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna, e-learning

Literatura podstawowa:
1. Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno-motoryczna, teoria – diagnoza – terapia, Warszawa 2000
2. Bogdanowicz M., Adryjanek A., Uczeń z dysleksją w szkole, Gdańsk 2005
3. Bogdanowicz M., Adryjanek A., Uczeń z dysleksją w domu, Gdańsk 2006
4. Grabowska A., Rymarczyk K. (red.) Dysleksja. Od badań mózgu do praktyki, Warszawa 2004
5. Krasowicz-Kupis G., Dysleksja rozwojowa: perspektywa psychologiczna, Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia, 2000
6. Krasowicz-Kupis G., Psychologia dysleksji, Warszawa 2009
7. Pawluk-Skrzypek A., Onufrejów A., Problemy wychowawcze i zaburzenia u dzieci w wieku szkolnym – wprowadzenie do problemu, Warszawa 2012
8. Pawluk-Skrzypek A., Witek A., „Rola wsparcia rodzinnego i terapeutycznego w budowaniu szkolnej kariery ucznia – studium przypadku” (w:)
Agnieszka Pawluk-Skrzypek, Monika Jurewicz (red.) Nauczyciel Uczeń Rodzic w teorii i praktyce edukacyjnej, Lublin 2016, s. 63-75
9. Skałbania B., Lewandowska-Kidoń T., Terapia pedagogiczna w zarysie, Warszawa 2015
Literatura uzupełniająca:
10. Bogdanowicz M, Bućko A., Czabaj R., Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją, Gdynia 2008
11. Chlebińska J., Anatomia i fizjologia człowieka, Warszawa 1990
12. 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
13. 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
14. Pawluk-Skrzypek A., Witek 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
15. Pawluk-Skrzypek A., Witek A., Rola wsparcia rodzinnego i terapeutycznego w budowaniu szkolnej kariery ucznia – studium przypadku (w:) Agnieszka
Pawluk-Skrzypek, Monika Jurewicz (red.) Nauczyciel Uczeń Rodzic w teorii i praktyce edukacyjnej, Lublin 2016, s. 63-75
16. 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
17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591
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:
48 h
24h – udział w zajęciach – 0,96 ECTS
24h – przygotowanie do zajęć – 0,96 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
1 ECTS
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:
24 h zajęć – 0,96 ECTS
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

Efekty uczenia się dla zajęć:

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
Wiedza -

E.1K.W1.

1

Wiedza -

E.1K.W2.

1

Wiedza -

E.1K.W3.

1

Umiejętności -

E.1K.U1.

1

Umiejętności -

E.1K.U2.

1

Umiejętności -

E.1K.U3.

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

1

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Psychologia kliniczna i niedostosowania społecznego

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Clinical psychology and psychology of social maladjustment

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Forma  stacjonarne
studiów: X niestacjonarne

ECTS

2

Poziom studiów: Pierwszy - licencjat

Status zajęć: X podstawowe
 kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 4

 semestr zimowy
X semestr letni

2020/21

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-04L-37-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z poznawczymi i praktycznymi aspektami psychologii klinicznej w odniesieniu do
pedagogiki korekcyjnej. Przedstawienie głównych rodzajów zaburzeń psychicznych i metod terapii. Poszerzenie wiedzy
dotyczącej rodzajów społecznego nieprzystosowania i ich uwarunkowań.
Opis zajęć:
1. Tradycyjny i aktualny zakres zainteresowań psychologii klinicznej
2. Podstawy neuropsychologii;
3. Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych
4. Określenia normy psychicznej oraz zaburzeń
5. Modele terapii: biomedyczny, behawioralny, psychoanalityczny, poznawczy, egzystencjalny (zakresy
zastosowań, zalety i wady).
6. Zaburzenia psychiczne: lękowe, nastroju, schizofrenia, samobójstwa, zaburzenia osobowości (objawy,
przyczyny, terapia).
7. Odmiany społecznego nieprzystosowania.
8. Analiza społecznych i psychologicznych uwarunkowań wybranych rodzajów nieprzystosowania dzieci i
młodzieży

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

a)
b)

wykład; liczba godzin 16;
ćwiczenia; liczba godzin 8;

Wykład, dyskusja, analiza przypadków zaburzeń

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie:
E.1K.W3. psychologiczne aspekty
pedagogiki korekcyjnej i oddziaływań
terapeutycznych;
podstawy
neuropsychologii;
psychologiczne
uwarunkowania procesów poznawczych;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Zaliczenie z oceną

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Arkusze zaliczenia

Umiejętności: Student potrafi:
E.1K.U1. – prezentować obraz
kliniczny i psychologiczny ucznia ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu
się; charakteryzować miejsce ucznia ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu
się w polskim systemie edukacji oraz w
systemach
wybranych
państw;
określać postawy nauczycieli wobec Kompetencje: Student jest gotów
ucznia ze specyficznymi trudnościami do:
w uczeniu się;
E.1K.U3. analizować psychologiczne
aspekty pedagogiki korekcyjnej i
oddziaływań
terapeutycznych;
analizować
podstawy
neuropsychologii;
określać
psychologiczne
uwarunkowania
procesów poznawczych

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Zgodnie z wymaganiami przedstawionymi studentom

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S., Psychologia zaburzeń, Gdańsk, 2003
2. Pospiszyl K., Żabczyńska E., Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, Warszawa 1985
3. Sęk H., Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Warszawa, 2003
Literatura uzupełniająca:
1. Kozłowski W., System dydaktyczno - wychowawczy jako źródło zagrożeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzież (w:) Czabała Cz., (red.) Zdrowie
psychiczne, Warszawa 2000
2. Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L., Psychopatologia, Poznań 2003
3. Skrzyński W., Zaburzenia psychiczne, Warszawa 2004
4. Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków, 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:
48 h
24h – udział w zajęciach – 0,96 ECTS
24h – przygotowanie do zaliczenia – 0,96 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
1 ECTS
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:
24h – 0,96 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

Efekty uczenia się dla zajęć:

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
Wiedza -

E.1K.W3.

1

Umiejętności -

E.1K.U1.

1

Umiejętności -

E.1K.U3.

1

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

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Teoretyczne podstawy Integracji sensorycznej (SI)

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Theoretical basics of SI

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: polski
Forma
studiów:

 stacjonarne
X niestacjonarne

2

Poziom studiów: Pierwszy - licencjat

Status zajęć:

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy

Numer semestru: 4

X semestr letni
2020/21

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-04L-34-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z neurobiologicznymi podstawami integracji sensorycznej, biografią twórcy teorii
oraz z elementarną terminologią związaną z integracją sensoryczną. Założeniem zajęć jest także ugruntowanie wiedzy
studentów na temat wybranych koncepcji rozwoju człowieka, zapoznanie ich z bazowymi układami zmysłowymi (układ
przedsionkowy, proprioceptywny, dotykowy) oraz z modelem kanału sensorycznego.
Opis zajęć:
1. J. Ayers – droga do koncepcji SI
2. Teoria integracji sensorycznej
3. Słownik podstawowych terminów związanych z integracją sensoryczną
4. Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej
5. Bazowe układy zmysłowe
6. Model kanału sensorycznego
7. Objawy zaburzeń SI

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

a)
b)

wykład; liczba godzin 16;
ćwiczenia; liczba godzin 8;

wykład interaktywny, prezentacje multimedialne, film, dyskusja, praca w grupach, rozwiązywanie problemów

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie:
E.1K.W1. - podstawy teorii Integracji
sensorycznej,
zasady
oddziaływań
terapeutycznych wobec dziecka z grupy
ryzyka specyficznych trudności w uczeniu
się oraz uczniów ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się czytania,
pisania oraz liczenia, obraz kliniczny i
psychologiczny ucznia z zaburzeniami
integracji sensorycznej;
E.1K.W2. - medyczne podstawy integracji
sensorycznej;
funkcjonowanie
ośrodkowego układu nerwowego w
kontekście
integracji
sensorycznej;
etiopatogenezę zaburzeń przetwarzania
sensorycznego;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Egzamin
Test wiedzy
Zadania do wykonania na zajęciach

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Arkusz testowy z odpowiedziami
Karty pracy, projekt (analiza przypadku)

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Zgodnie z punktacją przedstawioną studentom

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
Borkowska M., Wagh K., Integracja sensoryczna na co dzień, Warszawa 2010

Umiejętności: Student potrafi:
E.1K.U1. analizować podstawy
integracji sensorycznej; analizować i
definiować pojęcie, cele, zadania,
zasady,
przedmiot
i
podmiot
oddziaływań terapii SI; interpretować
oddziaływania terapeutyczne wobec
dziecka z grupy ryzyka specyficznych
trudności w uczeniu się oraz uczniów
ze specyficznymi trudnościami w
uczeniu się; prezentować obraz
kliniczny i psychologiczny ucznia z
zaburzeniami SI; określać postawy
nauczycieli
wobec
ucznia
z
zaburzeniami SI;

Kompetencje: Student jest gotów
do:
E.1K.K2. - wykorzystania zdobytej
wiedzy do analizy zdarzeń
pedagogicznych

Maas V., Integracja sensoryczna a neuronauka – od narodzin do starości, Warszawa 2007
Maas V., Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej, Warszawa 1998
Pietrowska I., Boruc D.M., Efektywne wspieranie dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej, (w:) J. Nyćkowiak, J. Leśny (red.) Badania i Rozwój Młodych
Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część VI, Poznań 2019
Pietrowska I., Boruc D.M., Studium przypadku dziecka z zaburzenia integracji sensorycznej, (w:) J. Nyćkowiak, J. Leśny (red.) Badania i Rozwój Młodych
Naukowców w Polsce 2019, Poznań 2019
Przyrowski Z., Integracja sensoryczna, Warszawa 2012
Literatura uzupełniająca:
Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno-motoryczna, teoria – diagnoza – terapia, Warszawa 2000
Odowska - Szlachcic B., Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, Gdańsk
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 - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:
48 h
24h – udział w zajęciach – 0,96 ECTS
24h – przygotowanie do zajęć, w tym analiza przypadku – 0,4 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
1 ECTS
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:
24 h zajęć – 0,96 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

Efekty uczenia się dla zajęć:

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
Wiedza -

E.1K.W1.

1

Wiedza -

E.1K.W2.

1

Umiejętności -

E.1K.U1.

1

Kompetencje -

E.1K.K2.

1

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

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Warsztaty integracyjne

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Integration workshops

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: polski
Forma  stacjonarne
studiów: X niestacjonarne

1

Poziom studiów: Pierwszy - licencjat

Status zajęć: X podstawowe
 kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy

Numer semestru: 4

X semestr letni
2020/21

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-04L-38-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Zajęcia mają na celu lepsze poznanie się nawzajem członków grupy, która do końca studiów stanowić ma społeczność
przyszłych terapeutów pedagogicznych. Ponadto, warsztaty mają na celu wypracowanie zasad obowiązujących w grupie.
W trakcie warsztatów studenci uczą się współdziałać z innymi uczestnikami grupy, dostrzegać podobieństwa i różnice
pomiędzy sobą a pozostałymi członkami grupy, uświadamiają sobie rolę, jaką pełnią w grupie. Zasadniczym celem
warsztatów jest to, aby każdy student miał poczucie bycia akceptowanym w grupie. Jednocześnie warsztaty stanowią
trening prowadzenia takich zajęć w odniesieniu do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – uczestników
grupowych form terapii pedagogicznej.
Opis zajęć:
1. Przełamywanie onieśmielenia
2. Poznawanie się nawzajem
3. Budowanie zaufania
4. Rozwijanie empatii i zrozumienia
5. Integracja i rozwój grupy
6. Radzenie sobie ze stresem
7. Samodoskonalenie i rozwijanie poczucia sprawstwa

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

a)

ćwiczenia; liczba godzin 8;

Metody aktywizujące

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie:

Umiejętności: Student potrafi:
E.1K.U3. analizować pedagogiczne
aspekty zajęć integracyjnych w
odniesieniu do terapii pedagogicznej;
określać
pedagogiczne
uwarunkowania organizacji zajęć
integracyjnych w ramach terapii
pedagogicznej
dla
uczniów
ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu
się;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Zaliczenie z oceną
Przygotowanie scenariusza zajęć i poprowadzenie wybranych zajęć integracyjnych

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Scenariusz zajęć

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Zgodnie z warunkami przedstawionymi studentom

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna, teren SGGW

Kompetencje: Student jest gotów
do:
E.1K.K2 - wykorzystania zdobytej
wiedzy
do
przygotowania
scenariusza zajęć integracyjnych w
ramach terapii pedagogicznej

Literatura podstawowa:
1. Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Pankowska D., Polubić szkołę, Warszawa 1998
2. Jak żyć z ludźmi (Umiejętności interpersonalne), Program profilaktyczny dla młodzieży. Ćwiczenia grupowe, Warszawa 1991
3. Święcicka J., Ja I grupa, Warszawa 2007
4. Santorski J., Jak przetrwać w stresie, Warszawa 1992

Literatura uzupełniająca:
1. Vopel K., Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, Kielce 2009
2. Hamer H., Klucz do efektywności nauczania, Warszawa 2010
3. Król-Fijewska M., Trening asertywności, Warszawa, 1992
4. Krół-Fijewska M., Stanowczo, łagodnie, bez lęku, Warszawa 1992
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:
24 h
8h – udział w zajęciach – 0,3 ECTS
8h – przygotowanie do ćwiczeń – 0,3 ECTS
8h – przygotowanie scenariusza – 0,3 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
0,3 ECTS
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:
8h zajęć – 0, ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

Efekty uczenia się dla zajęć:

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
Umiejętności -

E.1K.U3.

1

Kompetencje -

E.1K.K2.

1

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

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Wstęp do logopedii

ECTS

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Introduction to speech-language pathology

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Forma  stacjonarne
studiów: X niestacjonarne

2

Poziom studiów: Pierwszy - licencjat

Status zajęć: X podstawowe
 kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Numer semestru: 4

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
X semestr letni

2020/21

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-04L-36-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Celem zajęć jest przybliżenie studentom pedagogiki problematyki logopedycznej z jej interdyscyplinarnymi powiązaniami
a w szczególności: ukazanie logopedii, jako nauki interdyscyplinarnej na tle innych nauk o człowieku a także celów i zadań
tej nauki. Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi z zakresu kompetencji językowej i
ukazanie jej roli w procesie komunikacji interpersonalnej.
Tematyka wykładów
1. Przedmiot logopedii i jej miejsce wśród nauk pokrewnych.
2. Koncepcje ujmujące logopedię, jako naukę medyczną (patologia, diagnoza i terapia), jako naukę pedagogiczną
(pedagogika specjalna), samodzielną dyscypliną naukową (ujęcie holistyczne)
3. Zadania logopedii, działy logopedii i specjalności logopedyczne
4. Komunikacja językowa, jako przedmiot zainteresowania logopedii – Mowa i jej składniki, funkcje tekstu,
komunikacja językowa, kompetencje językowe, kompetencje komunikacyjne.
5. Elementarne wiadomości o zaburzeniach mowy – uwarunkowania zaburzeń mowy
6. Klasyfikacja zaburzeń mowy
7. Organizacja opieki logopedycznej w Polsce
Tematyka ćwiczeń
1. Charakterystyka rozwoju mowy dziecka z uwzględnieniem aspektu fonologicznego, leksykalnego, morfologicznego i
semantycznego
2. Okres zerowy
3. Okres melodii
4. Okres wyrazu
5. Okres zdania
6. Okres swoistej mowy dziecka/swoistych form językowych
7. Stymulacja rozwoju mowy dziecka

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

a)
b)

wykład; liczba godzin 16;
ćwiczenia; liczba godzin 8;

Wykład interaktywny, dyskusja, interpretacja tekstów źródłowych, metoda projektów film edukacyjny, studium przypadku

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie:
E.1K.W1. - obraz kliniczny i psychologiczny
ucznia ze specyficznymi trudnościami w
uczeniu się w odniesieniu do aspektów
logopedycznych;
E.1K.W3.
logopedyczne
aspekty
specyficznych trudności w uczeniu się;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Egzamin
Kolokwium

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Protokół zaliczeniowy - kolokwium, egzamin w formie pisemnej

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Ocena końcowa składa się z: 50% oceny z ćwiczeń (oceny z kolokwium, obecności, aktywność na zajęciach), 50 % oceny z
egzaminu w formie pisemnej

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Umiejętności: Student potrafi:
Kompetencje: Student jest gotów
E.1K.U3. - określać logopedyczne
do:
aspekty specyficznych trudności w
uczeniu się;

Literatura podstawowa:
1. Gunia G., Lechta W., Wprowadzenie do logopedii, Kraków 2012
2. Kaczmarek L., Nasze dziecko uczy się mowy, Lublin 1977
3. Minczakiewicz E., Mowa: rozwój, zaburzenia, terapia, Kraków 1997
4. Sawa B., Dzieci z zaburzeniami mowy, Warszawa 1990
5. Styczek I., Logopedia, Warszawa 1997
Literatura uzupełniająca:
1. Błachnio K., Wybrane zagadnienia z metodyki logoterapii i podręczny słownik terminów specjalistycznych używanych w logopedii, Warszawa 1989
2. Gałkowski T., Jastrzębowska G., Logopedia. Pytania i odpowiedzi, Opole 2003
3. Grabias S., Komunikacja językowa i jej zaburzenia, Lublin 1991
4. Jurewicz M., Czytanie ze zrozumieniem. Uwarunkowania rodzinne, Warszawa 2010
5. Jurewicz M., Formy pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, Nowa Szkoła 2008, nr 5, s. 34-39
6. Jurewicz M., Dziecięce doświadczenia relacji komunikacyjnych - komunikat z badań (w:) Kamińska M., Tomaszewska L., (red.) Edukacja i społeczeństwo
obywatelskie: perspektywa interdyscyplinarna, Płock 2013, s. 260-275
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:
48 h
24h – udział w zajęciach – 0,96 ECTS
24h – przygotowanie do zajęć – 0,96 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
1 ECTS
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:
24 h zajęć – 0,96 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

Efekty uczenia się dla zajęć:

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
Wiedza -

E.1K.W1.

1

Wiedza -

E.1K.W3.

1

Umiejętności -

E.1K.U3.

1

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

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Diagnoza Integracji sensorycznej (SI)

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Diagnosis of sensory processing disorders

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: polski
Forma  stacjonarne
studiów: X niestacjonarne

2

Poziom studiów: Pierwszy - licencjat

Status zajęć:

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 5

2020/21

Numer katalogowy:

X semestr zimowy
 semestr letni
WNH-P-1Z-05Z-58-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Celem zajęć jest wdrożenie studentów do wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu integracji
sensorycznej w celu analizowania i interpretowania problemów dziecka. Zapoznanie studentów z: pojęciem oceny
rozwoju procesów integracji sensorycznej, pedagogicznym postępowaniem diagnostycznym wobec dziecka z grupy ryzyka
specyficznych trudności w uczeniu się oraz ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się doświadczających zaburzeń
SI, zasadami prowadzenia dokumentacji diagnostycznej dziecka.
Opis zajęć:
1. Występowanie dysfunkcji integracji sensorycznej
2. Symptomy zaburzeń przetwarzania sensorycznego
3. Lista objawów stanowiących wskazanie do przeprowadzenia badania integracji sensorycznej
4. Zagadnienia etyczne i prawne związane z procesem diagnozy
5. Wybrane narzędzia diagnostyczne do diagnozy pedagogicznej zaburzeń SI, przeprowadzanej w przedszkolu,
szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej
6. Zasady prowadzenia dokumentacji diagnostycznej
7. Analiza i interpretacja oceny rozwoju integracji sensorycznej
8. Możliwości diagnostyczne (z wykorzystaniem odpowiednio przygotowanych narzędzi) w warunkach szkolnych

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

a)

ćwiczenia; liczba godzin 8;

prezentacje multimedialne, dyskusja, studium przypadków, praca w grupach, rozwiązywanie problemów, analiza
dokumentów i wytworów

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie:
E.2K.W1. - pedagogiczne postępowanie
diagnostyczne wobec dziecka z grupy
ryzyka specyficznych trudności w uczeniu
się oraz ucznia ze specyficznymi
trudnościami
w
uczeniu
się
doświadczających zaburzeń SI; zasady
prowadzenia dokumentacji diagnostycznej
dziecka z grupy ryzyka specyficznych
trudności w uczeniu się i ucznia ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się
doświadczających zaburzeń SI;
E.2K.W2.
wybrane
narzędzia
diagnostyczne do diagnozy pedagogicznej
zaburzeń
SI,
przeprowadzanej
w
przedszkolu,
szkole
lub
poradni
psychologiczno-pedagogicznej;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Zaliczenie z oceną
Wykonywanie zadań podczas zajęć
Analiza przypadku (projekt)

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Karty pracy, projekt

Umiejętności: Student potrafi:
E.2K.U1. - analizować pedagogiczne
postępowanie diagnostyczne wobec
dziecka z grupy ryzyka specyficznych
trudności w uczeniu się oraz ucznia ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu
się doświadczających zaburzeń SI;
analizować i tworzyć dokumentację
diagnostyczną dziecka z grupy ryzyka Kompetencje: Student jest gotów
specyficznych trudności w uczeniu się i do:
ucznia ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się doświadczających
zaburzeń SI;
E.2K.U2. - wykorzystywać wybrane
narzędzia diagnostyczne do diagnozy
pedagogicznej
zaburzeń
SI
przeprowadzanej
w
przedszkolu,
szkole lub poradni psychologicznopedagogicznej;

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Zgodnie z punktacją przedstawioną studentom

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1. Borkowska M., Wagh K., Integracja sensoryczna na co dzień, Warszawa 2010
2. Maas V., Integracja sensoryczna a neuronauka – od narodzin do starości, Warszawa 2007
3. Maas V., Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej, Warszawa 1998
4. Pietrowska I., Boruc D.M., Studium przypadku dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej, (w:) J. Nyćkowiak, J. Leśny (red.) Badania i Rozwój
Młodych Naukowców w Polsce 2019, Poznań 2019
5. Przyrowski Z., Integracja sensoryczna, Warszawa 2012
Literatura uzupełniająca:
1. Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno-motoryczna, teoria – diagnoza – terapia, Warszawa 2000
2. Odowska - Szlachcic B., Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego,
Gdańsk 2010
3. Waszkiewicz E., Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci 6-8 letnich, Warszawa 1991
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:
8h – udział w zajęciach – 0,3 ECTS
48 h
8h – przygotowanie do ćwiczeń – 0,3 ECTS
16h – analiza przypadku (projekt) – 0,6 ECTS
16h – kwerenda literatury – 0,6 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
0,3 ECTS
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:
8h zajęć – 0,3 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

Efekty uczenia się dla zajęć:

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
Wiedza -

E.2K.W1.

1

Wiedza -

E.2K.W2.

1

Umiejętności -

E.2K.U1.

1

Umiejętności -

E.2K.U2.

1

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

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Instytucjonalne formy wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku
ECTS
i rodzinie

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Institutional forms and methods of psychological and educational support for children
and their families

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Forma  stacjonarne
studiów: X niestacjonarne

2

Poziom studiów: Pierwszy - licencjat

Status zajęć:

X podstawowe
 kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 5

2020/21

Numer katalogowy:

X semestr zimowy
 semestr letni
WNH-P-1Z-05Z-53-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat instytucji pomagających dziecku i rodzinie, zasad i organizacji tej
pomocy, jak również sposobów i metod jej udzielania.
Opis zajęć:
1. Miejsce ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w polskim systemie edukacji oraz w systemach
wybranych państw;
2. Postawy nauczycieli wobec ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
3. Prawne aspekty funkcjonowania ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
4. Postępowanie wspierające wobec ucznia w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej
5. Prawne aspekty diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się oraz organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w tym zakresie

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

a)

wykład; liczba godzin 8;

Wykład tradycyjny, konwersatoryjny i problemowy

Wymagania formalne
i założenia wstępne:
Umiejętności: Student potrafi:
E.1K.U1. - charakteryzować miejsce
ucznia ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się w polskim systemie
edukacji oraz w systemach wybranych
państw; określać postawy nauczycieli
wobec ucznia ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się;
E.1K.U4. - analizować prawne aspekty Kompetencje: Student jest gotów
funkcjonowania
ucznia
ze do:
specyficznymi trudnościami w uczeniu
się, postępowania wspierającego
wobec tego ucznia w szkole i poradni
psychologiczno-pedagogicznej;
analizować i interpretować prawne
aspekty
diagnozy
specyficznych
trudności w uczeniu się; analizować
prawne aspekty organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie:
E.1K.W1. - miejsce ucznia ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się w polskim
systemie edukacji oraz w systemach
wybranych państw; postawy nauczycieli
wobec
ucznia
ze
specyficznymi
trudnościami w uczeniu się;
E.1K.W4.
prawne
aspekty
funkcjonowania ucznia ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się, postępowania
wspierającego wobec tego ucznia w szkole i
poradni psychologiczno-pedagogicznej, a
także
prawne
aspekty
diagnozy
specyficznych trudności w uczeniu się oraz
organizacji
pomocy
psychologicznopedagogicznej w tym zakresie

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Zaliczenie z oceną
Kolokwium pisemne
Analiza studium przypadku

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Arkusze kolokwium
Arkusz analizy studium przypadku

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Zgodnie z warunkami przedstawionymi studentom

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591
2. Bogdanowicz M, Bućko A., Czabaj R., Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją, Gdynia 2008
3. Krajewska, B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny, Kraków 2009
4. Gruca-Miąsik, U. (red.) Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny, Rzeszów 2006
Literatura uzupełniająca:
1. Szczepanik, R., Wawrzyniak, J. (red.) Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego. Diagnoza i kierunki rozwoju, Łódź 2012
2. Dunajska, A., Lisowski, A. (red.) Dziecko w systemie pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników socjalnych, wychowawców i innych osób
zajmujących się prawami i wychowaniem dzieci i młodzieży, Warszawa 2007
3. Walc, W., Marczykowska, I., Szluz, B. (red.) Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności, Rzeszów 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:
8h – udział w zajęciach – 0,3 ECTS
48 h
8h – przygotowanie do zajęć – 0,3 ECTS
16h – przygotowanie do kolokwium – 0,6 ECTS
16h – przygotowanie analizy przypadku – 0,6 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
0,3 ECTS
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:
8 h zajęć – 0,3 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

Efekty uczenia się dla zajęć:

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
Wiedza -

E.1K.W1.

1

Wiedza -

E.1K.W4.

1

Umiejętności -

E.1K.U1.

1

Umiejętności -

E.1K.U4.

1

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

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Konstruowanie programu terapeutycznego

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Constructing a therapeutic plan

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: polski
Forma  stacjonarne
studiów: X niestacjonarne

2

Poziom studiów: Pierwszy - licencjat

Status zajęć:

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 5

2020/21

X semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-05Z-57-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu planowania zajęć korekcyjnokompensacyjnych.
1. Przepisy regulujące kwestie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się.
2. Opina a orzeczenie - rozumienie pojęć zawartych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez poradnie
psychologiczno-pedagogiczne
2. Analiza opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych pod kątem planowania pracy terapeutycznej
3. Konstruowanie i ewaluacja indywidualnych i grupowych planów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
4. Wspieranie rodziców i opiekunów dzieci w realizacji założeń terapii pedagogicznej
5. Współpraca z nauczycielami w celu realizacji założeń terapii pedagogicznej – dostosowanie wymagań
edukacyjnych

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

a)
b)

wykład; liczba godzin 8;
ćwiczenia; liczba godzin 8;

Analiza przypadku, dyskusja, analiza dokumentów – opinii psychologiczno-pedagogicznych

Wymagania formalne
i założenia wstępne:
Umiejętności: Student potrafi:
E.2K.U3. - planować i realizować
działania profilaktyczne zapobiegające
trudnościom
w
uczeniu
się;
wykorzystywać warsztat terapeuty
pedagogicznego;
konstruować
i
ewaluować indywidualne i grupowe
plany korekcyjno-kompensacyjne

Kompetencje: Student jest gotów
do:
E.2K.K2.
–
profesjonalnego
rozwiązywania konfliktów w klasie
szkolnej i grupie wychowawczej
E.2K.K3.
–
samodzielnego
pogłębiania wiedzy pedagogicznej
E.2K.K4.
współpracy
z
nauczycielami w celu doskonalenia
swojego warsztatu pracy

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie:
E.2K.W3. - działania profilaktyczne
zapobiegające trudnościom w uczeniu się;
warsztat
terapeuty
pedagogicznego;
sposób
konstruowania
i
ewaluacji
indywidualnych i grupowych planów
korekcyjno-kompensacyjnych

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Zaliczenie z oceną
Przygotowanie programu terapeutycznego dla indywidualnego przypadku ucznia z dysleksją rozwojową na podstawie
opinii psychologiczno-pedagogicznej

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Przygotowany Program terapeutyczny

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Ocena przygotowanego programu terapeutycznego zgodnie ze skalą przedstawioną studentom

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1. Bogdanowicz M, Bućko A., Czabaj R., Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją, Gdynia 2008
2. Cieszyńska J., Korendo M., Wczesna interwencja terapeutyczna, Kraków 2007
3. Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 2001
4. Naprawa R., Tanajewska A., Mach C., Szczepańska K., Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia, Gdańsk 2012
5. Skorek E. M. (red.) Terapia pedagogiczna, t. II, Kraków 2005
Literatura uzupełniająca:
1. Borowiecka R., Dziecko w równowadze, Warszawa 2010
2. Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, Warszawa 1989

3.
4.

Gąsowska T., Pietrzak – Stępkowska Z., Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, Warszawa 1994
Jastrząb J., Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych, Warszawa 1990

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:
52 h
16h – udział w zajęciach – 0,6 ECTS
16h – przygotowanie do zajęć – 0,6 ECTS
20h – przygotowanie programu terapeutycznego – 0,8 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
0,6 ECTS
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:
16 h zajęć – 0,6 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

Efekty uczenia się dla zajęć:

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
Wiedza -

E.2K.W3.

1

Umiejętności -

E.2K.U3.

1

Kompetencje -

E.2K.K2.

1

Kompetencje -

E.2K.K3.

1

Kompetencje -

E.2K.K4.

1

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

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

ECTS

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Methodology of correction and compensation classes

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Forma stacjonarne
studiów: X niestacjonarne

3

Poziom studiów: Pierwszy - licencjat

Status zajęć:

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 5

2020/2021

X semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-05Z-56-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Założeniem zajęć jest zapoznanie studentów z wiedzą na temat metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
przedstawienie metod terapii w nauce czytania, pisania oraz edukacji matematycznej; metod terapeutycznych
stosowanych w pracy z dzieckiem z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się i z uczniem ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się.
Opis zajęć:
1. Etapy, cele i zasady pracy korekcyjno-kompensacyjnej
2. Wybrane metody i programy usprawniające funkcje poznawcze i percepcyjno – motoryczne;
2.1 System percepcyjno – motoryczny N. Kepharta
2.2 Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz
2.3 Metoda symultaniczno – sekwencyjna J. Cieszyńskiej
2.4 Metoda 18 struktur wyrazowych E. Kujawy i M. Kurzyny
2.5 Program Ortograffiti i Ortograffiti z Bratkiem
2.6 Odimienna Metoda nauki czytania I. Majchrzak
2.7 Treningi słuchu - Metoda Warnkego, Tomatisa, Johannsenna
2.8 Metoda Frostig
2.9 Program I. Czajkowskiej i K. Herdy
2.10 Treningi pamięci i uwagi
3. Stabilizacja sfery emocjonalnej warunkiem powodzenia w pracy korekcyjno - kompensacyjnej. Elementy socjoterapii,
psychoterapii i relaksacji w zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

a)

ćwiczenia; liczba godzin 24;

dyskusja, analiza przypadku, metody aktywizujące

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:
E.2K.W2. - metodykę zajęć korekcyjnokompensacyjnych; metody terapii w nauce
czytania,
pisania
oraz
edukacji
matematycznej; metody terapeutyczne
stosowane w pracy z dzieckiem z grupy
ryzyka specyficznych trudności w uczeniu
się i z uczniem ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się;

Umiejętności: Student potrafi:
E.2K.U2 - analizować metodykę zajęć
korekcyjno-kompensacyjnych,
analizować i stosować metody terapii
w nauce czytania, pisania oraz edukacji
matematycznej; stosować metody
terapeutyczne w pracy z dzieckiem z
grupy ryzyka specyficznych trudności
w uczeniu się i z uczniem ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu
się; projektować proces wsparcia
dziecka lub ucznia

Kompetencje: Student jest gotów
do:
E.2K.K1. - okazywania empatii
dzieciom i uczniom potrzebującym
wsparcia i pomocy

Egzamin
Przygotowanie i prezentacja projektu (założeń teoretycznych i ćwiczeń dla określonej metody)
Analiza opinii psychologiczno-pedagogicznej (przypadku) wraz z propozycją metody pracy
Elektroniczny zapis prezentacji i dołączone materiały wykorzystywane w trakcie zajęć
Prezentacja i przeprowadzenie zajęć
Analiza opinii psychologiczno-pedagogicznej – zgodnie z punktacją przedstawioną studentom

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1. Cieszyńska J., Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji, Kraków 2001
2. Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, Warszawa 1989
3. Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu, Warszawa 1991
4. Kephart N. C.: Dziecko opóźnione w nauce szkolnej, Warszawa 1970.
5. Kujawa E., Kurzyna M.: Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych, Warszawa 1996
6. Maurer A. (red.), Programy kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, Kraków 1997
7. Skałbania B. Lewandowska-Kidoń T., Terapia pedagogiczna w zarysie, Warszawa 2015
8. Skibińska H., Praca korekcyjno-kompensacyjna dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu, Bydgoszcz 2001
Literatura uzupełniająca:
1. Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno-motoryczna, teoria – diagnoza – terapia, Warszawa 2000
2. Bogdanowicz M, Bućko A., Czabaj R., Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją, Gdynia 2008
3. Gąsowska T., Pietrzak – Stępkowska Z., Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, Warszawa 1994
4. Jastrząb J., Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci dyslektycznych, Warszawa 1990
5. Jastrząb J., Gry i zabawy w terapii pedagogicznej, Warszawa 2002
6. Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 2001
7. Kowaluk M.: Skuteczność terapii pedagogicznej, Lublin 2008
8. Oszwa U., Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Vademecum dla nauczycieli i rodziców, Warszawa 2007
9. Pawluk-Skrzypek Agnieszka, Błaszczak Iwona: Modern technologies and students with dyslexia - opportunities and threats, w: Interdyscyplinarne
Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 23, 2018, ss. 227–239
10. Pawluk-Skrzypek A., „Zastosowanie psychologii poznawczej w terapii pedagogicznej”, (w:) Naukowe zapiski, Seria „Psychologia i Pedagogika”, wypusk
24, Akademia Ostrogska, Ostróg, 2013, s. 154 – 158, ISBN 966-7631-15-X, ss. 172
11. Turewicz W. (red.), Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w klasach I-III, Zielona Góra 2002
12. Waszkiewicz E., Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci 6-8 letnich, Warszawa 1991
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:
78 h
24h – udział w zajęciach – 0,96 ECTS
24h – przygotowanie do zajęć – 0,96 ECTS
24h – przygotowanie projektu – 0,96 ECTS
6h – kwerenda literatury – 0,2 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
1 ECTS
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:
24 h zajęć – 0,96 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

Efekty uczenia się dla zajęć:

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
Wiedza -

E.2K.W2.

1

Umiejętności -

E.2K.U2.

1

Kompetencje -

E.2K.K1.

1

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

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Muzykoterapia

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Music Therapy

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: polski
Forma  stacjonarne
studiów: X niestacjonarne

2

Poziom studiów: Pierwszy - licencjat

Status zajęć:

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 5

2020/21

Numer katalogowy:

X semestr zimowy
 semestr letni
WNH-P-1Z-05Z-55-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Celem zajęć jest uświadomienie studentom roli muzyki w relaksacji, budzeniu sił witalnych, przywoływaniu wspomnień, a
nawet zmniejszaniu odczuwania bólu. Dzięki temu może być stosowana, jako narzędzie terapeutyczne, w tym w terapii
pedagogicznej.
Opis zajęć:
1. Muzykoterapia, muzyka – podstawowe aspekty zagadnienia, terapeutyczne znaczenie muzyki.
2. Muzykoterapia – historia i jej powstanie
3. Rola i zadania muzykoterapeuty
4. Ćwiczenia z wykorzystaniem poznanych metod i technik:
- słuchanie muzyki
- śpiew, w tym: improwizacje wokalno-instrumentalne
- gra na instrumentach muzycznych
- relaks i relaksacja
- elementy arteterapii – interpretacja plastyczna muzyki
- improwizacja ruchu
- technika malarstwa dźwiękowego
- wizualizacja, projekcja
5. Relaks i relaksacja za pomocą muzyki:
- wykorzystywanie metod relaksacji w praktyce muzykoterapeutycznej
- omówienie technik relaksacji przeznaczonych dla dzieci
- „masaż dźwięków”, jako forma walki ze stresem i napięciami
- trening relaksacyjny
6. Umiejętność właściwego doboru podkładów muzycznych dla celów relaksacji (przykłady w sposobie prezentowania
utworów).

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

a)

ćwiczenia; liczba godzin 8;

pogadanka, instruktaż, pokaz, ćwiczenia praktyczne

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Umiejętności: Student potrafi:
E.1K.U3. - analizować pedagogiczne
Wiedza: Student zna i rozumie:
aspekty
muzykoterapii
i
jej
Kompetencje: Student jest gotów
E.1K.W3. pedagogiczne aspekty oddziaływań terapeutycznych oraz
do:
muzykoterapii
i
jej
oddziaływań zaplanować
zajęcia
korekcyjnoterapeutycznych;
kompensacyjne z wykorzystaniem
elementów muzykoterapii;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Zaliczenie z oceną
Kolokwium
Samodzielne przeprowadzenie zajęć z zakresu muzykoterapii - prezentacja przygotowanego projektu z zakresu
muzykoterapii

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Arkusze kolokwium
Zapis scenariusza przeprowadzonych zajęć wraz z wykorzystaną muzyką

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Zgodnie ze skalą przedstawioną studentom

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1. Dźwięk w pedagogice i terapii, red. L. Matuszak, Włocławek 2014
2. Konieczna-Nowak L., Wprowadzenie do muzykoterapii, Kraków 2013, e-book.
3. Lewandowska K., Muzykoterapia dziecięca, Gdańsk 2001.
4. Stachyra K., Podstawy muzykoterapii, Lublin 2014.
5. Stachyra K.: Modele, metody i podejścia w muzykoterapii, Lublin 2012.
Literatura uzupełniająca:
1. Cylkowska-Nowak M., Strzelecki W., Muzykoterapia. Między wglądem a inkluzją, Warszawa 2017.
2. Gąsienica-szostak A., Muzykoterapia w rehabilitacji I profilaktyce, Warszawa 2017.
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:
8h – udział w zajęciach – 0,3 ECTS
58 h
8h - przygotowanie do ćwiczeń – 0,3 ECTS
16h - przygotowanie projektu – 0,6 ECTS
16h - przygotowanie do kolokwium – 0,6 ECTS
10h – kwerenda literatury – 0,4 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
0,3 ECTS
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:
8h – ćwiczenia – 0,3 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

Efekty uczenia się dla zajęć:

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
Wiedza -

E.1K.W3.

1

Umiejętności -

E.1K.U3.

1

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

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Terapie wspomagające i alternatywne

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Supportive and alternative therapies

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: polski
Forma  stacjonarne
studiów: X niestacjonarne

2

Poziom studiów: Pierwszy - licencjat

Status zajęć:

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 5

2020/21

Numer katalogowy:

X semestr zimowy
 semestr letni
WNH-P-1Z-05Z-59-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Założeniem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami teoretycznymi i praktycznym zastosowaniem
alternatywnych metod w pracy terapeutycznej z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Opis zajęć:
1. Biblioterapia
2. Bajkoterapia - bajka relaksacyjna, psychoedukacyjna i psychoterapeutyczna
3. Techniki relaksacyjne - trening Jacobsona, trening autogenny Schultza
4. Terapia poprzez taniec
5. Śmiechoterapia
6. Metoda Glena Domana
7. Kinezjologia edukacyjna Denissona
8. Biofeedback

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

a)

ćwiczenia; liczba godzin 8;

Dyskusja, metody aktywizujące, praca grupowa

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:

Wiedza: Student zna i rozumie:

Kompetencje: Student jest gotów
do:
E.1K.K2 - wykorzystania zdobytej
Umiejętności: Student potrafi:
wiedzy do analizy przydatności
E.1K.U1. - analizować pedagogiczne
terapii
wspomagających
i
aspekty terapii wspomagających i
alternatywnych we wspieraniu
alternatywnych;
rozwoju ucznia ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się

Zaliczenie z oceną
Przeprowadzenie zajęć wybraną metodą alternatywną
Analiza teoretycznych podstaw wybranej alternatywnej metody terapii i jej przydatności w terapii pedagogicznej
Zapis scenariusza przeprowadzonych zajęć
Pisemny zapis analizy teoretycznych podstaw wybranej alternatywnej metody terapii i jej przydatności w terapii
pedagogicznej
Ocena przeprowadzonych zajęć wybraną metodą alternatywną
Ocena analizy teoretycznych podstaw wybranej alternatywnej metody terapii i jej przydatności w terapii pedagogicznej
Zgodnie z zasadami przedstawionymi studentom
Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
Dąbrowska-Jabłońska I. (red.) Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Kraków 2014
Molicka M., Bajki terapeutyczne", Poznań 1999;
Molicka M., Biblioterapia i bajkoterapia. Rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie, Poznań 2011
Stadnicka J. Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, Warszawa 1998
Korab K., Borowiecka R., Petrykiewicz E., Kinezjologia edukacyjna: nauka, pseudonauka czy manipulacja?, Warszawa 2008
Grzybowski P., Doktor Klaun, terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa, Kraków 2012
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:
8h – udział w zajęciach – 0,3 ECTS
48 h
8h – przygotowanie do ćwiczeń – 0,3 ECTS
16h – przygotowanie scenariusza zajęć – 0,6 ECTS
16h - przygotowanie analizy teoretycznych podstaw wybranej alternatywnej metody terapii i jej przydatności w
terapii pedagogicznej – 0,6 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
0,3 ECTS
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:
8h zajęć – 0,3 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

Efekty uczenia się dla zajęć:

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
Umiejętności -

E.1K.U1.

1

Kompetencje -

E.1K.K2.

1

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

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Współpraca z rodzicami

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Cooperation with parents

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: polski
Forma stacjonarne
studiów: X niestacjonarne

2

Poziom studiów: Pierwszy - licencjat

Status zajęć:

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 5

2020/21

X semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-05Z-54-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką współpracy terapeuty pedagogicznego z rodzicami, opiekunami,
nauczycielami i specjalistami; zasady udzielania wsparcia uczniowi, rodzicom, opiekunom i nauczycielom pracującym z
dzieckiem z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się i uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Opis zajęć:
1. Pojęcie rodziny, przemiany rodziny współczesnej
2. Cykl życia rodziny
3. Rodzice „oczami” nauczycieli, nauczyciele „oczami” rodziców
4. Prawa i obowiązki nauczycieli w kontaktach z rodzicami
5. Formy współpracy grupowej i indywidualnej z rodzicami
6. Przeszkody we współpracy z rodzicami; „trudni” rodzice
7. Tworzenie kwestionariusza wywiadu z rodzicami
8. Przygotowanie scenariusza spotkania z rodzicami
9. Prawidłowa komunikacja, jako podstawa współpracy z rodzicami

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

a)

ćwiczenia; liczba godzin 8;

Dyskusja, praca w zespołach, metody aktywizujące

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie:
E.2K.W2. metodyczne aspekty
współpracy z rodzicami, opiekunami,
nauczycielami i specjalistami; zasady
udzielania wsparcia uczniowi, rodzicom,
opiekunom i nauczycielom pracującym z
dzieckiem z grupy ryzyka specyficznych
trudności w uczeniu się i uczniem ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

Umiejętności: Student potrafi:
E.2K.U2. – analizować metodyczne
aspekty współpracy z rodzicami,
opiekunami,
nauczycielami
i
specjalistami; projektować proces
wsparcia dziecka lub ucznia, rodziców
lub
opiekunów
i
nauczycieli
pracujących z dzieckiem z grupy ryzyka
specyficznych trudności w uczeniu się
oraz uczniem ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Zaliczenie z oceną
Stworzenie kwestionariusza wywiadu z rodzicami
Przygotowanie scenariusza spotkania z rodzicami

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Kwestionariusz wywiadu z rodzicami
Scenariusz spotkania z rodzicami

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Zgodnie z punktacją przedstawioną studentom

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Kompetencje: Student jest gotów
do:
E.2K.K1. - okazywania empatii
dzieciom i uczniom potrzebującym
wsparcia i pomocy

Literatura podstawowa:
1. Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?, Warszawa 2002
2. Christopher C. J., Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, Gdańsk 2004
3. Mendel M., Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, Gdańsk 2007
4. Starzyński W., Wieczorek E., Kołodziejczyk W., Kunicki – Goldfinger M. ( praca zbiorowa), Prawa rodziców w szkole, Warszawa 2005
Literatura uzupełniająca:

1.
2.
3.
4.
5.

Badora S., Marzec D., Kosmala J., Komunikacja i podmiotowość relacjach szkolnych, Częstochowa 2000-2001
Koletyńska K., Sitko H., Spotkania z rodzicami – inaczej, ciekawiej, skuteczniej, Warszawa 2004
McEwan E. K., Jak sobie radzić z rodzicami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni, albo po prostu stuknięci, Warszawa 2010
Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców, Warszawa 2011
Steward J., Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 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:
48 h
8h – udział w zajęciach – 0,3 ECTS
8h – przygotowanie do ćwiczeń – 0,3 ECTS
16h - stworzenie kwestionariusza wywiadu z rodzicami – 0,6 ECTS
16h - przygotowanie scenariusza spotkania z rodzicami – 0,6 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
0,3 ECTS
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:
8 h zajęć – 0,3 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

Efekty uczenia się dla zajęć:

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
Wiedza -

E.2K.W2.

1

Umiejętności -

E.2K.U2.

1

Kompetencje -

E.2K.K1.

1

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

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Metodyka pracy z dzieckiem z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Methodology of working with children with reading and writing difficulties

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Forma  stacjonarne
studiów: X niestacjonarne

ECTS

4

Poziom studiów: Pierwszy - licencjat

Status zajęć:

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 6

2020/21

Numer katalogowy:

 semestr zimowy
X semestr letni
WNH-P-1Z-06L-69-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Założeniem zajęć jest zapoznanie studentów z pedagogicznym postępowaniem diagnostycznym wobec dziecka z grupy
ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; przedstawienie
zasad prowadzenia dokumentacji diagnostycznej dziecka z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się i ucznia ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Ponadto, celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami terapii w
nauce czytania, pisania; metodami terapeutycznymi stosowanymi w pracy z dzieckiem z grupy ryzyka specyficznych
trudności w uczeniu się i z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Opis zajęć:
1. Gotowość i dojrzałość szkolna dziecka, jako podstawa do podjęcia nauki czytania i pisania
2. Skala Ryzyka Dysleksji M. Bogdanowicz dla klas I – III
3. Diagnozowanie trudności w czytaniu i pisaniu – wybrane metody
- diagnoza i ocena lateralizacji (Testy R. Zazzo, testy H. Spionek)
- diagnoza i ocena percepcji wzrokowej (Test Figur Geometrycznych H. Spionek)
- diagnoza i ocena tempa i techniki pisania
- diagnoza i ocena tempa i techniki czytania
- diagnoza i ocena słuchu fonemowego (Test do badania poziomu analizy i syntezy słuchowej wyrazów I. Styczek, Test
Świadomości Fonologicznej B. Zakrzewskiej)
4. Narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w diagnostyce dysleksji – bateria testów (Bogdanowicz, Krasowicz-Kupis,
Szczerbiński)
5. Nauczycielska diagnoza dysleksji rozwojowej
6. Zasady, etapy i metody usprawniania percepcji wzrokowej
7. Zasady, etapy i metody usprawniania percepcji słuchowej

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

a)
b)

wykład; liczba godzin 16;
ćwiczenia; liczba godzin 8;

Wykład, prezentacja, film, praca indywidualna i zespołowa, studium przypadku, analiza dokumentów, e-learning

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie:
E.2K.W1. - pedagogiczne postępowanie
diagnostyczne wobec dziecka z grupy
ryzyka specyficznych trudności w uczeniu
się oraz ucznia ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się; zasady
prowadzenia dokumentacji diagnostycznej
dziecka z grupy ryzyka specyficznych
trudności w uczeniu się i ucznia ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
E.2K.W2. - metody terapii w nauce
czytania, pisania; metody terapeutyczne
stosowane w pracy z dzieckiem z grupy
ryzyka specyficznych trudności w uczeniu
się i z uczniem ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się;

Umiejętności: Student potrafi:
E.2K.U1. - analizować pedagogiczne
postępowanie diagnostyczne wobec
dziecka z grupy ryzyka specyficznych
trudności w uczeniu się oraz ucznia ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu
się;
analizować
i
tworzyć
dokumentację diagnostyczną dziecka z
grupy ryzyka specyficznych trudności
w uczeniu się i ucznia ze specyficznymi Kompetencje: Student jest gotów
trudnościami w uczeniu się;
do:
E.2K.U2. - analizować i stosować
metody terapii w nauce czytania,
pisania;
stosować
metody
terapeutyczne w pracy z dzieckiem z
grupy ryzyka specyficznych trudności
w uczeniu się i z uczniem ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu
się; projektować proces wsparcia
dziecka lub ucznia

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Egzamin
Przeprowadzenie prób diagnostycznych: czytania, pisania, określania lateralizacji, percepcji wzrokowej i słuchowej
Przeprowadzenie i interpretacja wstępnej diagnozy pedagogicznej pacjenta z trudnościami w uczeniu się – za pomocą
dostępnych narzędzi diagnostycznych

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Dokumentacja wykonanych prób diagnostycznych
Pakiet wytworów pacjenta wraz z interpretacją

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Punktacja wykonanych prób oraz przeprowadzonej diagnozy przedstawiona studentom

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna, e-learning

Literatura podstawowa:
1. Bogdanowicz M., Adryjanek A., Uczeń z dysleksją w szkole, Gdańsk 2005
2. Bogdanowicz M., Adryjanek A., Uczeń z dysleksją w domu, Gdańsk 2006
3. Górniewicz E., Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu I pisaniu, Toruń 1998
4. Mickiewicz J., Materiały do diagnozy pedagogicznej umiejętności pisania I czytania uczniów szkoły podstawowej I gimnazjum, Toruń 2001
5. Mickiewicz J., Jedynka z ortografii? Rozpoznawanie dysleksji w starszym wieku szkolnym, Toruń 1995
6. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe problem i rozwiązania, Warszawa 2006
7. Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna, Kraków 2011
Literatura uzupełniająca:
8. Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2007
9. Włoch S., Włoch A., Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej I wczesnoszkolnej, Warszawa 2009
10. Pawluk-Skrzypek A., Jurewicz M., Trivagon i Ewezinum czyli o szkolnej komunikacji ucznia z dysleksją, Szkoła-Zawód-Praca, 2020, nr
11. 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
12. Pawluk-Skrzypek A., Witek A., Rola wsparcia rodzinnego i terapeutycznego w budowaniu szkolnej kariery ucznia – studium przypadku (w:) Agnieszka
Pawluk-Skrzypek, Monika Jurewicz (red.) Nauczyciel Uczeń Rodzic w teorii i praktyce edukacyjnej, Lublin 2016, s. 63-75
13. 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
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:
24h udział w zajęciach – 0,96 ECTS
96 h
24h przygotowanie do zajęć – 0,96 ECTS
40h przygotowanie, przeprowadzenie i interpretacja diagnozy – 1,6 ECTS
8h kwerenda literatury – 0,3 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
1 ECTS
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:
24 h zajęć – 0,96 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

Efekty uczenia się dla zajęć:

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
Wiedza -

E.2K.W1.

1

Wiedza -

E.2K.W2.

1

Umiejętności -

E.2K.U1.

1

Umiejętności -

E.2K.U2.

1

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

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Metodyka pracy z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się matematyki

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Methodology of working with children with difficulties learning mathematics

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Forma  stacjonarne
studiów: X niestacjonarne

ECTS

4

Poziom studiów: Pierwszy - licencjat

Status zajęć:

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 6

2020/21

Numer katalogowy:

 semestr zimowy
X semestr letni
WNH-P-1Z-06L-70-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pedagogicznym postępowaniem diagnostycznym wobec dziecka z
grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
przedstawienie zasad prowadzenia dokumentacji diagnostycznej dziecka z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu
się i ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Ponadto, celem przedmiotu jest przedstawienie studentom
metod terapii w edukacji matematycznej; wybranych narzędzi diagnostycznych do diagnozy pedagogicznej
przeprowadzanej w przedszkolu, szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej; metod terapeutycznych stosowanych
w pracy z dzieckiem z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się i z uczniem ze specyficznymi trudnościami w
uczeniu się
Opis przedmiotu:
1. Zwyczajne, nadmierne i specyficzne trudności w uczeniu się matematyki
2. Gotowość do uczenia się matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
- dziecięce liczenie
- rozumowanie operacyjne na poziomie konkretnym
- zdolność do posługiwania się reprezentacjami ikonicznymi i symbolicznymi
- dojrzałość emocjonalna i jej znaczenie w uczeniu się matematyki
3. Diagnoza gotowości do uczenia się matematyki
4. Wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka do uczenia się matematyki (orientacja przestrzenna, rytmy, liczenie,
przewidywanie następstw, kształtowanie pojęcia liczby i rozwoju rozumowania operacyjnego, mierzenie długości,
klasyfikacja, zadania arytmetyczne, waga, mierzenie płynów, intuicje geometryczne, konstruowanie gier, pieniądze, czas)
5. Dyskalkulia i jej rodzaje
6. Diagnozowanie dyskalkulii
7. Deficyty percepcyjno-motoryczne a trudności w uczeniu się matematyki

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

a)
b)

wykład; liczba godzin 16;
ćwiczenia; liczba godzin 8;

Wykład, prezentacja, film, praca indywidualna i zespołowa, studium przypadku, analiza dokumentów, e-learning

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie:
E.2K.W1. - pedagogiczne postępowanie
diagnostyczne wobec dziecka z grupy
ryzyka specyficznych trudności w uczeniu
się oraz ucznia ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się; zasady
prowadzenia dokumentacji diagnostycznej
dziecka z grupy ryzyka specyficznych
trudności w uczeniu się i ucznia ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
E.2K.W2. - metody terapii w edukacji
matematycznej;
wybrane
narzędzia
diagnostyczne do diagnozy pedagogicznej
przeprowadzanej w przedszkolu, szkole lub
poradni
psychologiczno-pedagogicznej;
metody terapeutyczne stosowane w pracy
z dzieckiem z grupy ryzyka specyficznych
trudności w uczeniu się i z uczniem ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

Umiejętności: Student potrafi:
E.2K.U1. - analizować pedagogiczne
postępowanie diagnostyczne wobec
dziecka z grupy ryzyka specyficznych
trudności w uczeniu się oraz ucznia ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu
się;
analizować
i
tworzyć
dokumentację diagnostyczną dziecka z
grupy ryzyka specyficznych trudności
w uczeniu się i ucznia ze specyficznymi Kompetencje: Student jest gotów
trudnościami w uczeniu się;
do:
E.2K.U2. - stosować metody terapii w
edukacji
matematycznej;
wykorzystywać wybrane narzędzia
diagnostyczne
do
diagnozy
pedagogicznej przeprowadzanej w
przedszkolu, szkole lub poradni
psychologiczno-pedagogicznej;
stosować metody terapeutyczne w
pracy z dzieckiem z grupy ryzyka

specyficznych trudności w uczeniu się i
z
uczniem
ze
specyficznymi
trudnościami w uczeniu się;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Egzamin
Przeprowadzenie prób diagnostycznych gotowości do uczenia się matematyki
Przeprowadzenie i interpretacja diagnozy gotowości do uczenia się matematyki

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Dokumentacja przeprowadzonych prób diagnostycznych gotowości do uczenia się matematyki
Zapis diagnozy gotowości do uczenia się matematyki wraz z interpretacją

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Punktacja wykonanych prób oraz przeprowadzonej diagnozy przedstawiona studentom

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna, e-learning

Literatura podstawowa:
Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w
pierwszym roku szkolnej edukacji, Warszawa 2009
Gruszczyk-Kolczyńska E., Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki, Warszawa 1989
Gruszczyk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Kraków 2006
Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dziecięca matematyka, Warszawa 1997
Kość L., Psychologia i patopsychologia zdolności matematycznych, Warszawa 1982
Oszwa U., Dyskalkulia, „Remedium", 2, 8-9,2002
Oszwa U., Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci, Kraków 2008
Oszwa U., Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu, Kraków 2008,
Oszwa U., Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problem diagnozy i terapii. Przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, Warszawa 1992
Literatura uzupełniająca
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
Pawluk-Skrzypek A., Witek 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
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
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:
24h udział w zajęciach – 0,96 ECTS
103 h
24h przygotowanie do ćwiczeń – 0,96 ECTS
40h przygotowanie, przeprowadzenie i interpretacja diagnozy – 1,6 ECTS
8h kwerenda literatury – 0,3 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
1 ECTS
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:
24 h zajęć – 0,96 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

Efekty uczenia się dla zajęć:

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
Wiedza -

E.2K.W1.

1

Wiedza -

E.2K.W2.

1

Umiejętności -

E.2K.U1.

1

Umiejętności -

E.2K.U2.

1

*)
3 – znaczący i szczegółowy,

2 – częściowy,
1 – podstawowy,

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Metodyka pracy z dzieckiem z zaburzeniami Integracji sensorycznej (SI)

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Methodology of working with children with sensory processing disorder

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Forma  stacjonarne
studiów: X niestacjonarne

ECTS

3

Poziom studiów: Pierwszy - licencjat

Status zajęć:

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 6

 semestr zimowy
X semestr letni

2020/21

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-06L-72-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów metodyką pracy z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej.
Opis zajęć:
1. Poziomy integracji sensorycznej
2. Metodyka zajęć terapii SI
3. Metodyczne aspekty współpracy z rodzicami, opiekunami, nauczycielami i specjalistami
4. Metody terapii SI w nauce czytania, pisania oraz edukacji matematycznej
5. Zasady udzielania wsparcia uczniowi, rodzicom, opiekunom i nauczycielom pracującym z dzieckiem z grupy
ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się i uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
doświadczającym zaburzeń SI
6. Przykładowe ćwiczenia stymulujące rozwój integracji sensorycznej
7. Możliwości terapeutyczne (z wykorzystaniem odpowiednio przygotowanych narzędzi) w warunkach szkolnych

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

a)

ćwiczenia; liczba godzin 24;

prezentacje multimedialne, dyskusja, studium przypadków, praca w grupach, rozwiązywanie problemów, analiza
dokumentów i wytworów

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie:
E.2K.W1. - pedagogiczne postępowanie
diagnostyczne wobec dziecka z grupy
ryzyka specyficznych trudności w uczeniu
się oraz ucznia ze specyficznymi
trudnościami
w
uczeniu
się
doświadczających zaburzeń SI;
E.2K.W2. - metodykę zajęć terapii SI;
metodyczne
aspekty
współpracy
z
rodzicami, opiekunami, nauczycielami i
specjalistami; metody terapii SI w nauce
czytania,
pisania
oraz
edukacji
matematycznej; metody terapeutyczne SI
stosowane w pracy z dzieckiem z grupy
ryzyka specyficznych trudności w uczeniu
się i z uczniem ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się; zasady
udzielania wsparcia uczniowi, rodzicom,
opiekunom i nauczycielom pracującym z
dzieckiem z grupy ryzyka specyficznych
trudności w uczeniu się i uczniem ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się
doświadczającym zaburzeń SI;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Egzamin
Zadania wykonywane podczas zajęć
Analiza przypadku (projekt)

Umiejętności: Student potrafi:
E.2K.U1. - analizować pedagogiczne
postępowanie diagnostyczne wobec
dziecka z grupy ryzyka specyficznych
trudności w uczeniu się oraz ucznia ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu
się doświadczających zaburzeń SI;
E.2K.U2. - analizować metodykę zajęć
terapii SI, metodyczne aspekty
współpracy z rodzicami, opiekunami,
nauczycielami
i
specjalistami;
analizować i stosować metody terapii
SI w nauce czytania, pisania oraz Kompetencje: Student jest gotów
edukacji matematycznej; stosować do:
wybrane metody terapeutyczne SI w
pracy z dzieckiem z grupy ryzyka
specyficznych trudności w uczeniu się i
z
uczniem
ze
specyficznymi
trudnościami
w
uczeniu
się;
projektować proces wsparcia dziecka
lub ucznia, rodziców lub opiekunów i
nauczycieli pracujących z dzieckiem z
grupy ryzyka specyficznych trudności
w uczeniu się oraz uczniem ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu
się doświadczającym zaburzeń SI;

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Arkusz egzaminacyjny z odpowiedziami
Karty pracy, projekt (analiza przypadku)

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Zgodnie ze skalą przedstawioną studentom

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
Borkowska M., Wagh K., Integracja sensoryczna na co dzień, Warszawa 2010
Odowska-Szlachcic B., Terapia integracji sensorycznej. Zeszyt 1, Gdańsk 2010
Odowska-Szlachcic B., Terapia integracji sensorycznej. Zeszyt 2, Gdańsk 2011
Pietrowska I., Boruc D.M., Efektywne wspieranie dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej, (w:) J. Nyćkowiak, J. Leśny (red.) Badania i Rozwój Młodych
Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część VI, Poznań 2019
Przyrowski Z., Integracja sensoryczna, Warszawa 2012
Literatura uzupełniająca:
Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno-motoryczna, teoria – diagnoza – terapia, Warszawa 2000
Jastrząb J., Gry i zabawy w terapii pedagogicznej, Warszawa 2002
Odowska - Szlachcic B., Metoda integracji sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, Gdańsk 201
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:
24h – udział w zajęciach – 0,96 ECTS
72 h
24h – przygotowanie do zajęć – 0,96 ECTS
16h – analiza przypadku (projekt) – 0,6 ECTS
8h – kwerenda literatury – 0,3 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
1 ECTS
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:
24h zajęć – 0,96 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

Efekty uczenia się dla zajęć:

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
Wiedza -

E.2K.W1.

1

Wiedza -

E.2K.W2.

1

Umiejętności -

E.2K.U1.

1

Umiejętności -

E.2K.U2.

1

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

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Planowanie rozwoju zawodowego terapeuty

ECTS

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Planning the therapist's professional development

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Forma  stacjonarne
studiów: X niestacjonarne

2

Poziom studiów: Pierwszy - licencjat

Status zajęć:

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
X semestr letni

Numer semestru: 6

2020/201

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-06L-68-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami dotyczącymi rozwoju zawodowego terapeuty
pedagogicznego oraz uzyskanie umiejętności w zakresie projektowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego.
Opis zajęć:
1. Wiedza prywatna pedagoga-terapeuty: wiedza potoczna a wiedza naukowa o wychowaniu. Wiedza jawna i
wiedza ukryta.
2. Role zawodowe pedagoga-terapeuty. Wzór osobowy, postawa, powinności, kompetencje.
3. Przygotowanie zawodowe pedagoga-terapeuty. Wewnętrzny program rozwoju. Uczenie się w miejscu pracy.
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe, jako warunki awansu zawodowego. Uczenie się przez całe życie.
4. Samowychowanie w pracy nad sobą.
5. Wypalenie zawodowe − przyczyny, symptomy, strategie zaradcze. Choroby związane z wykonywaniem zawodu
pedagoga – profilaktyka.
6. Pedagodzy, jako badacze.
7. Warunki pracy pedagoga-terapeuty.
8. Ocenianie pedagoga.
9. Doskonalenie zawodowe - możliwości i ograniczenia.
10. Projektowanie indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego

a)

ćwiczenia; liczba godzin 8;

zajęcia warsztatowe, prezentacje multimedialne, metody aktywizujące, działalność praktyczna

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie:

Umiejętności: Student potrafi:

Kompetencje: Student jest gotów
do:
E.1K.K1 - autorefleksji nad
rozwojem zawodowym

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Zaliczenie z oceną
Przygotowanie prezentacji dotyczącej indywidualnego planu rozwoju zawodowego
Praca pisemna w formie testu

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Arkusze zaliczeniowe
Elektroniczny zapis prezentacji
Papierowy zapis pracy pisemnej (test)

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Prezentacja - przedstawienie przygotowanego przez studenta indywidualnego planu rozwoju zawodowego - 50%
Test w formie pisemnej - 50%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1. Awans zawodowy: od stażu do dyplomu, Konin 2013
2. Budnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce, 2011
3. Demetrio D., Zabawa na tle życia. Gra autobiograficzna w edukacji dorosłych, Kraków 1999
4. Dubas E., Uczenie się z własnej biografii jako egzemplifikacja biograficznego uczenia się, Studia i rozprawy, Nauki o Wychowaniu. Studia
Interdyscyplinarne, Numer 2017/1 (4)
5. Filipiuk D., Knopik T., Koperwas A., Pękalska E., Kotwice kariery. Poradnik dla doradców zawodowych w zakresie diagnozowania i rozwijania
potencjału zdolnych gimnazjalistów, Lublin 2015

6.

Greiner I., Kania I., Kudanowska E., Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Materiały metodyczno – dydaktyczne do planowania kariery zawodowej
uczniów, Tomaszów Mazowiecki 2006
7. Kosyrz Z., Osobowość wychowawcy, Warszawa 2005
8. Sieci współpracy i samokształcenia: teoria i praktyka, Warszawa 2013
9. Ścibiorek Z., Dylematy rozwoju zawodowego, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca:
10. Bauman Z., Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, Gdańsk 2007
11. Canfield J., Hansen M. V., Balsam dla duszy, Poznań 2010
12. Elliott A., Koncepcje Ja, Warszawa 2007
13. Gillen T., Asertywność, Warszawa 1998
14. Melosik Z., Szymański M. J., (red.), Tożsamość w warunkach zmiany społecznej, Warszawa 2016
15. Palomares S., Schilling D., Winch C., Skrzynia skarbów. Ćwiczenia grupowe, Warszawa 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:
8h – udział w zajęciach – 0,3 ECTS
48 h
16h – przygotowanie do zajęć – 0,6 ECTS
16h – przygotowanie prezentacji – 0,6 ECTS
8h – kwerenda literatury – 0,3 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
0,3 ECTS
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:
8 h zajęć – 0,3 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

Efekty uczenia się dla zajęć:

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
Kompetencje -

E.1K.K1.

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

1

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Terapia przez zabawę

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Therapy through play

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: polski
Forma  stacjonarne
studiów: X niestacjonarne

3

Poziom studiów: Pierwszy - licencjat

Status zajęć:

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
X semestr letni

Numer semestru: 6

2020/21

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-06L-71-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę terapeutycznej roli zabawy – jako swoistej metodyki pracy z
grupą, zapoznanie z podstawowymi pojęciami i założeniami teoretycznymi. Zaznajomienie z istotą i wartością zajęć
grupowych, oraz ich znaczeniem w kształtowaniu kompetencji społecznych, szczególnie w odniesieniu do dzieci z
zaburzeniami rozwojowymi.
1. Teoretyczne podstawy pedagogiki zabawy (zabawa – definicja i jej znaczenie, teorie zabawy, rodzaje zabaw).
2. Zasady i metodyka zabawy
3. Grupa, jako środowisko wychowawcze – jej specyfika i procesy zachodzące w grupie
4. Zabawy integracyjne oraz ułatwiające wejście w grupę (poznanie imion, nowego otoczenia, przełamywanie
onieśmielenia, budowanie zaufania w grupie)
5. Zabawy relaksacyjne – rozluźniające, odprężające, techniki i ćwiczenia relaksacyjne; formy muzyczno –
ruchowe
6. Metody i formy parateatralne w terapeutycznej pracy z dzieckiem (techniki zamiany ról, teatrzyk palcowy,
kukiełkowy i wyboru, elementy dramy edukacyjnej i stosowanej)
7. Zabawy wzmacniające poczucie własnej wartości
8. Zabawy kształtujące empatię
9. Zabawy wzmacniające asertywność
10. Zabawy na przeciwdziałanie agresji
11. Zabawy poprawiające komunikację werbalną i niewerbalną

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

a)

ćwiczenia; liczba godzin 8;

Metody aktywizujące, pogadanka, praca zespołowa

Wymagania formalne
i założenia wstępne:
Umiejętności: Student potrafi:
E.1K.U3. - analizować psychologicznopedagogiczne aspekty terapii przez
zabawę
i
jej
oddziaływań
terapeutycznych w odniesieniu do
specyficznych trudności w uczeniu się;

Kompetencje: Student jest gotów
do:
E.1K.K2. - wykorzystania zdobytej
wiedzy do analizy przydatności
terapii
przez
zabawę
w
odniesieniu do specyficznych
trudności w uczeniu się

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie:
E.1K.W3. - psychologiczno-pedagogiczne
aspekty terapii przez zabawę i jej
oddziaływań
terapeutycznych
w
odniesieniu do specyficznych trudności w
uczeniu się;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Zaliczenie z oceną
Kolokwium
Samodzielne przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem pedagogiki zabawy (projekt)
Prowadzenie zajęć dla dzieci organizowanych w ramach Dni SGGW

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Arkusze kolokwium
Zapis scenariusza przeprowadzonych zajęć z wykorzystaniem pedagogiki zabawy (projekt)
Odnotowanie udziału studenta w Dniach SGGW

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Zgodnie ze skalą przedstawioną studentom

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna, teren kampusu SGGW

Literatura podstawowa:
1. Elkonin D.B., Psychologia zabawy, Warszawa 1984
2. Flemming I., Po prostu zaczynamy. Praktyczne porady z zakresu pedagogiki zabawy, Kielce 1999
3. Geldard K., Geldard D., Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, Gdańsk 2005

4. Hofman Z., O możliwościach wykorzystania pedagogiki zabawy w działaniach wychowawczych, „Grupa i Zabawa” 2000, nr 1
5. Jachimska M., Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych, Wrocław 1994
6. Kędzior – Niczyporuk E. (red.) Wprowadzenie do pedagogiki zabawy, Lublin 1998
7. King G., Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, Gdańsk 2003
8. Landreth G. L., Terapia zabawą, Kraków 2016
9. Portman R., Gry i zabawy przeciwko agresji, Kielce 1999
10. Vopel C., Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, cz.1,2,3,4, Kielce 1999
11. Vopel C., Poradnik dla prowadzących grupy, Kielce 1999
12. Zaorska Z., Pedagogika zabawy – metodyka pracy z grupą, Lublin 2001
Literatura uzupełniająca:
1. Domań R., Metody pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, Lublin 2003
2. Dymara B. (red.), Dziecko w świecie zabawy. O kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji, Kraków 2009
3. Dymara B. (red.), Dziecko w świecie zabawy. Zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym, Kraków 2009
4. Kalwitzki S., Poczuj ciepłe promienie słońca: podróże w wyobraźni i zabawy w ciszy na każdy dzień, Kielce 2006
5. Kozdroń A., Wychowanie przez zabawę. Projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kompetencji u dzieci i młodzieży, Warszawa 2015
6. Okoń W., Zabawa a rzeczywistość, Warszawa 1987
7. Reichel G., Rabenstein R., Thanhoffer M., Grupa i ruch, Centrum Animacji Kultury, Warszawa 1994
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:
8h – udział w zajęciach – 0,3 ECTS
72 h
8h – przygotowanie do zajęć – 0,3 ECTS
8h – przygotowanie do kolokwium – 0,3 ECTS
24h – przygotowanie projektu – 0,96 ECTS
24h – przygotowanie i udział w dniach SGGW – 0,96 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
0,3 ECTS
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:
8 h zajęć – 0,3 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

Efekty uczenia się dla zajęć:

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
Wiedza -

E.1K.W3.

1

Umiejętności -

E.1K.U3.

1

Kompetencje -

E.1K.K2.

1

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

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Terapia ręki

ECTS

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Hand therapy

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Forma  stacjonarne
studiów: X niestacjonarne

3

Poziom studiów: Pierwszy - licencjat

Status zajęć:

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
X semestr letni

Numer semestru: 6

2020/21

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-06L-67-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Celem zajęć jest przedstawienie studentom teoretycznych podstaw prowadzenia terapii ręki, zaprezentowanie
postępowania diagnostycznego oraz przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń z zakresu stabilizacji posturalnej, percepcji
czuciowej i wzrokowej, koordynacji bilateralnej, manipulacji, kształtowania chwytu oraz grafomotoryki.
Opis przedmiotu:
1. Anatomia kończyny górnej
2. Napięcie mięśniowe
3. Cechy prawidłowej postawy ciała
4. Percepcja czuciowa a mała motoryka
5. Percepcja wzrokowa a mała motoryka
6. Lateralizacja
7. Rozwój grafomotoryki
8. Postępowanie diagnostyczne
9. Usprawnianie grafomotoryki

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

a)

ćwiczenia; liczba godzin 8;

Wykład, prezentacja, film, metody aktywizujące, praca zespołowa

Wymagania formalne
i założenia wstępne:
Kompetencje: Student jest gotów
do:
E.1K.K2 - wykorzystania zdobytej
wiedzy w terapii ręki u ucznia ze
specyficznymi trudnościami w
uczeniu się

Efekty uczenia się:

Umiejętności: Student potrafi:
Wiedza: Student zna i rozumie:
E.1K.U3. - analizować biologiczne
E.1.K.W2. - biologiczne podstawy terapii
podstawy terapii ręki; funkcjonowanie
ręki; funkcjonowanie ośrodkowego układu
ośrodkowego układu nerwowego w
nerwowego w kontekście terapii ręki;
kontekście terapii ręki;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Zaliczenie z oceną
Karty pracy – zadania do wykonania na podstawie wiedzy uzyskanej z wykładu
Przygotowanie zajęć usprawniających grafomotorykę i ich przeprowadzenie w grupie
Kolokwium

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Karty pracy
Zapis scenariusza zajęć i wykorzystanych pomocy dydaktycznych
Arkusz kolokwium

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Ocena kolokwium, poszczególnych zadań oraz zajęć przeprowadzonych w grupie zgodnie z punktacją przedstawioną
studentom

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1. Bartkiewicz W., Giczewska A., Terapia ręki, Warszawa 2015
2. Piotrowska-Madej K., Żychowicz A., Smart Hand Model. Diagnoza i terapia ręki u dzieci, Warszawa 2017
3. Szmalec J., Wyszyński D., Terapia ręki od A do Z. Zrób tak jak ja, Warszawa 2019
4. Wiczewska A, Winczewski P., Całkiem nowe zabawy paluszkowe, Warszawa 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:
8h – udział w zajęciach – 0,3 ECTS
72 h
8h – przygotowanie do zajęć – 0,3 ECTS
24h – przygotowanie zajęć usprawniających grafomotorykę – 0,96 ECTS
16h – przygotowanie do kolokwium – 0,6 ECTS
16h – kwerenda literatury – 0,6 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
0,3 ECTS
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:
8 h zajęć – 0,3 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

Efekty uczenia się dla zajęć:

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
Wiedza -

E.1K.W2.

1

Umiejętności -

E.1K.U3.

1

Kompetencje -

E.1K.K2.

1

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

Opis zajęć (sylabus)
Nazwa zajęć:

Warsztaty kreatywności

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Creativity workshops

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: polski
Forma  stacjonarne
studiów: X niestacjonarne

2

Poziom studiów: Pierwszy - licencjat

Status zajęć:

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
X semestr letni

Numer semestru: 6

2020/21

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-06L-73-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Celem warsztatów jest stymulowanie uczestników do poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań
pojawiających się w trakcie prowadzenia terapii pedagogicznej problemów oraz odwagi w ich tworzeniu. Dzięki
ćwiczeniom, uczestnicy powinni zwiększyć swoje możliwości w zakresie twórczego myślenia, szczególnie w odniesieniu do
planowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
Opis zajęć:
1. Usprawnianie płynności myślenia (łatwości wytwarzania pomysłów)
2. Usprawnianie giętkości myślenia (przełamywanie schematów myślowych w spostrzeganiu rzeczywistości)
3. Usprawnianie oryginalności myślenia (zdolności do wytwarzania rozwiązań nowych, nietypowych)
4. Wielozmysłowość w kreatywności
5. Usprawnianie obserwacji i dedukcji
6. Twórcze rozwiązywanie problemów

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

a)

ćwiczenia; liczba godzin 8;

Metody aktywizujące, praca grupowa, indywidualna

Wymagania formalne
i założenia wstępne:
Kompetencje: Student jest gotów
do:
E.1K.K1. - autorefleksji nad
własnym rozwojem zawodowym
E.1K.K2. - wykorzystania zdobytej
wiedzy do analizy przydatności
warsztatów
kreatywności
w
odniesieniu
do
terapii
pedagogicznej
uczniów
ze
specyficznymi trudnościami w
uczeniu się

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie:
E.1K.W3. - psychologiczno-pedagogiczne
aspekty kreatywności w odniesieniu do Umiejętności: Student potrafi:
planowania
zajęć
korekcyjnokompensacyjnych
dla
uczniów
ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Zaliczenie z oceną
Aktywny udział w zajęciach
Zadania wykonywane w domu

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Aktywny udział w zajęciach – dokumentacja wykonanych zadań
Zadania wykonywane w domu – dokumentacja wykonanych zadań

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Aktywny udział w zajęciach, Zadania wykonywane w domu – zgodnie z punktacją przedstawioną studentom

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
1. Bowkett S., Wyobraź sobie, że … Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów, Warszawa 2000.
2. Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Pankowska D., Polubić szkołę, Warszawa 1998.
3. Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańsk, 2001.
4. Nęcka E., Trening twórczości, Gdańsk, 2005.
5. Szmidt K. J., ABC kreatywności, Warszawa, 2010.
6. Święcicka J., Ja i grupa. Trening dla uczniów, Warszawa 2007.
7. Urban K. K., Odpowiedzialna Kreatoligencja jako kompetencje dla przyszłości. Podejście integralne [w:] W. Limont, J. Cieślikowska, D. Jastrzębska

(red.) Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych, Warszawa, 2012.
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Filipiuk D., Knopik T., Koperwas A., Pękalska E., Kotwice kariery. Poradnik dla doradców zawodowych w zakresie diagnozowania i rozwijania
potencjału zdolnych gimnazjalistów, Lublin 2015
2. Filipiuk D., Knopik T., Koperwas A., Pękalska E., Punkt ciężkości. Poradnik dla gimnazjalistów w zakresie rozwijania posiadanego potencjału, Lublin
2015
3. Greiner I., Kania I., Kudanowska E., Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Materiały metodyczno – dydaktyczne do planowania kariery zawodowej
uczniów, Tomaszów Mazowiecki 2006
4. Gruszka M., Janiak I., Prarat J., Scenariusze godzin wychowawczych dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, Gdańsk 2002.
5. Limont W., Synektyka a zdolności twórcze, Toruń 1994.
6. Limont W., Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować, Gdańsk 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:
8h – udział w zajęciach – 0,3 ECTS
48 h
16h – przygotowanie do zajęć – 0,6 ECTS
16h – wykonanie zadań domowych – 0,6 ECTS
8h – kwerenda literatury – 0,3 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
0,3 ECTS
akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:
8h zajęć – 0,6 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

Efekty uczenia się dla zajęć:

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
Wiedza -

E.1K.W3.

1

Kompetencje

E.1K.K1.

1

Kompetencje -

E.1K.K2.

1

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

Nazwa zajęć:

Interwencje pedagogiczne i mediacje

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Pedagogical interventions and mediation

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Forma  stacjonarne
studiów: X niestacjonarne

ECTS

Poziom studiów:

Status zajęć: X podstawowe
 kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Studia I stopnia

semestr zimowy
X semestr letni

Numer semestru: 4

2020/21

1

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-04L-46-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Katedra Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

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.
Tematyka:
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.
4. Mediacje w wychowaniu i opiece nad dzieckiem.
5. Sposoby przygotowywania interwencji pedagogicznych i mediacji
6. Procedury przeprowadzania mediacji rówieśniczych w warunkach szkolnych.
7. Scenariusze przeprowadzania mediacji z wykorzystaniem metod aktywizujących

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

a)

ćwiczenia; liczba godzin 8;

Metody dydaktyczne:

dyskusja, analiza przypadków, rozwiązywanie problemów

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Pedagogika, Teoretyczne podstawy kształcenia, Teoretyczne podstawy wychowania
Umiejętności: student potrafi
--1.2.1) obserwować sytuacje i
zdarzenia pedagogiczne, analizować je
z
wykorzystaniem
wiedzy
pedagogiczno-psychologicznej
oraz
proponować rozwiązania problemów;
-1.2.5) projektować i realizować
programy
wychowawczoprofilaktyczne w zakresie treści i
działań
wychowawczych
i
profilaktycznych skierowanych do
uczniów, ich rodziców lub opiekunów i
nauczycieli;
-1.2.10)
wykorzystywać
proces
oceniania i udzielania informacji
zwrotnych do stymulowania uczniów
w ich pracy nad własnym rozwojem;

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie:
-1.1.7
sposoby
projektowania
i
prowadzenia działań diagnostycznych w
praktyce pedagogicznej;
-1.1.9 podstawy prawne systemu oświaty
niezbędne do prawidłowego realizowania
prowadzonych działań edukacyjnych;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

w ramach ćwiczeń: w wersji papierowej (karty pracy) i praca podczas zajęć (dyskusja, rozwiązywanie problemów, gry
symulacyjne)
kolokwium

Kompetencje: student jest gotów do
-1.3.5) rozpoznawania specyfiki
środowiska lokalnego i
podejmowania współpracy na rzecz
dobra uczniów i tego środowiska;

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Arkusze zaliczeniowe Kolokwium

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Ocena końcowa składa się z: 50% oceny z kolokwium, 50% ocen uzyskiwanych w czasie ćwiczeń (karty pracy na
ćwiczeniach). Do zaliczenia zajęć jest wymagana obecność podczas ćwiczeń. Dopuszczalna jest jedna absencja.

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
UWAGI

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
Polskie Centrum Mediacji, Kodeks mediatora, Warszawa 2003
Polskie Centrum Mediacji, Prawo a rozwiązywanie sporów, Warszawa 2003

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 – 8 h 0,3 ECTS
Przygotowanie do zajęć – 15 h – 0,6 ECTS

25 h/ 1 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Ćwiczenia - liczba godzin 8 h – 0,3 ECTS

0,3 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu
Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie
Efekty uczenia się dla zajęć:
Wiedza
Wiedza
Umiejętności
Umiejętności
Umiejętności
Kompetencje
*)
3 – znaczący i szczegółowy,
2 – częściowy,
1 – podstawowy,

1.1.7)
1.1.9)
1.2.1)
1.2.5)
1.2.10)
1.3.5)

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku
-

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)
1
1
1
1
1
1

Nazwa zajęć:

Pedagogika czasu wolnego

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Leisure time pedagogy

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: polski
Forma
studiów:

 stacjonarne
X niestacjonarne

Poziom studiów:

Status zajęć:

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Studia I stopnia

semestr zimowy
X semestr letni

Numer semestru: 4

2020/21

2

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-04L-43-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Katedra Pedagogiki
Cele przedmiotu: zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami oraz społeczno - wychowawczą problematyką
wychowania do czasu wolnego. Ukazanie potrzeb i możliwości pracy wychowawczej w sferze czasu wolnego wobec różnych
kategorii osób, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Zapoznanie z różnorodnymi możliwościami organizacji
czasu wolnego dla zróżnicowanych grup społecznych. Przedstawienie zasad umiejętnego gospodarowania własnym czasem.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Treści przedmiotu:
Wykłady:
Definicje, istota, cele, funkcje czasu wolnego. Umiejscowienie pedagogiki czasu wolnego wśród nauk pedagogicznych.
Zarys historii problematyki czasu wolnego. Koncepcje czasu wolnego. Pedagogika czasu wolnego i jej metody badawcze.
Istota, zadania i cele wychowania do czasu wolnego.. Środowiskowe uwarunkowania kształtowania wzorców zachowań
wolnoczasowych dzieci i młodzieży. Wychowanie do czasu wolnego jako forma kształtowania osobowości. Wychowanie do
czasu wolnego a wychowanie zdrowotne i wychowanie fizyczne.

a)

wykłady; liczba godzin 8;

Metody dydaktyczne:

Wykład interaktywny, dyskusja, prezentacje multimedialne

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

brak

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
1.1.4) - normy, procedury i dobre praktyki
stosowane w działalności pedagogicznej
(wychowanie przedszkolne, nauczanie w
szkołach
podstawowych
i
średnich
ogólnokształcących, technikach i szkołach
branżowych, szkołach specjalnych i
oddziałach specjalnych oraz integracyjnych,
w różnego typu ośrodkach wychowawczych
oraz kształceniu ustawicznym);
1.1.15) - metody nauczania i doboru
efektywnych środków dydaktycznych, w
tym zasobów internetowych,
wspomagających nauczanie przedmiotu lub
prowadzenie zajęć, z uwzględnieniem
zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych
uczniów.

Umiejętności: Student potrafi
1.2.2)- adekwatnie dobierać, tworzyć i
dostosowywać do zróżnicowanych
potrzeb uczniów materiały i środki, w
tym
z
zakresu
technologii
informacyjno-komunikacyjnej,
oraz
metody pracy w celu samodzielnego
projektowania
i
efektywnego
realizowania działań pedagogicznych,
dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych;
1.2.8) rozwijać kreatywność i
umiejętność
samodzielnego,
krytycznego myślenia uczniów;
1.2.9) - skutecznie animować i
monitorować realizację zespołowych
działań edukacyjnych uczniów;

Wykład: praca pisemna

Wykład: prace pisemne wraz z kryteriami zaliczenia
Wykład: praca pisemna - 100%

Kompetencje: student jest gotów do
1.3.6) - projektowania działań
zmierzających do rozwoju szkoły lub
placówki systemu oświaty oraz
stymulowania poprawy jakości
pracy tych instytucji;

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
M. Orłowska Małgorzata J. Błeszyński , Czas wolny jako środowisko życia. Perspektywa pedagogiczna, PWN, 2016.
J. Pięta, Pedagogika czasu wolnego, Wyd. FREL, Warszawa, 2014.
M. Truszkowska-Wojtkowiak, Fenomen czasu wolnego, Wyd. Harmonia, 2012.
M. Czerepaniak - Walczak, Wychowanie do czasu wolnego, [w:] M. Dudzikowa, Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, t.2. GWP, Gdańsk, 2007.
W. Muszyński, Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 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 zajęciach – 8 h – 0,3 ECTS
Przygotowanie do zajęć – 40 h – 1,6 ECTS
Konsultacje – 2,5 h - 0,1 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Wykłady- liczba godzin 8 – 0,3 ECTS

50 h/ 2ECTS

0,3 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie
Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
)
kierunkowy*

Wiedza

1.1.4)

-

1

Wiedza

1.1.15)

-

1

Umiejętności

1.2.2)

-

1

Umiejętności

1.2.8)

-

1

Umiejętności

1.2.9)

-

1

Kompetencje

1.3.6)

-

1

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

Nazwa zajęć:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Childcare pedagogy

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Forma
studiów:

stacjonarne
X niestacjonarne

ECTS

Poziom studiów:

Status zajęć: X podstawowe
 kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Studia I stopnia

semestr zimowy
X semestr letni

Numer semestru: 4

2020/21

2

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-04L-42-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Katedra Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką organizowania fachowej opieki i wychowania dzieci i oraz
przeprowadzenie analizy tych zagadnień w aspekcie teoretycznym i praktycznym - wskazanie na obszary, wymagające
modyfikacji. Zaznajomienie z czynnikami warunkującymi efektywną pracę opiekuńczo-wychowawczą nauczyciela w
środowisku szkolnym. Przygotowanie nauczyciela do skutecznego wykonywania zadań opiekuńczo- wychowawczych.
1. Student definiuje podstawowe pojęcia dotyczące opieki i wychowania.
2. Poznaje poglądy wybranych autorów dotyczące opieki i wychowani oraz wspólne cechy tego zjawiska.
3. Rozumie potrzeby i możliwości diagnozowania potrzeb dzieci i młodzieży w zakresie opieki i wychowania
rozumieć istotę organizowania i realizowania procesu opieki i wychowania w instytucjach opiekuńczowychowawczych (różne strategie, metody, formy itd.)
4. Student kształtuje umiejętności skutecznego porozumiewania się między nauczycielem i wychowankiem w celu
zapewnienia mu prawidłowej opieki. Jak również rozwijają umiejętność formułowania i wyrażania własnych
poglądów w kwestiach teoretycznych oraz praktycznych w celu zastosowania wiedzy w praktyce pedagogicznej
Tematyka:
Wykład:
1. Pedagogika opiekuńcza jako dyscyplina naukowa (pojęcie, przedmiot, zakres, funkcje).
2. Miejsce pedagogiki opiekuńczej w systemie nauk społecznych.
3. Metodologiczne i teoretyczne podstawy pedagogiki opiekuńczej. Historia opieki nad dzieckiem, jej prekursorzy i
przedstawiciele ( J. Korczak, K. Jeżewski, Cz. Babicki, K. Lisiecki, A. Kamiński).
4. Historyczny rozwój myśli opiekuńczo-wychowawczej oraz czynniki społeczne warunkujące powstanie instytucji
opiekuńczych w Polsce.
5. Przedmiot pedagogiki opiekuńczej: potrzeby, proces opiekuńczo-wychowawczy, sytuacje opiekuńczowychowawcze, zasady organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczego.
6. Wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie prawidłowej opinii wokół opieki nad dzieckiem.
7. Struktura opieki.
8. Proces opiekuńczy
Ćwiczenia:
1. Zakresy opieki.
2. Kategorie opieki.
3. Typy stosunków opiekuńczych.
4. Opieka w środowisku rodzinnym (pojęcie, cechy, funkcje rodziny i prawne środki jej ochrony).
5. Rola miłości w szczęściu rodziny.
6. System opieki nad dzieckiem w Polsce, jego uwarunkowania, instytucje, podstawowe elementy.
7. Opieka a wychowanie - studium indywidualnego przypadku.
8. Aksjologia opieki i wychowania.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

a)
b)

wykłady; liczba godzin 16;
ćwiczenia; liczba godzin 8;

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium, dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych projekt edukacyjny, film
dydaktyczny

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Pedagogika ogólna

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie
1.1.3)- rolę nauczyciela lub wychowawcy w
modelowaniu postaw i zachowań uczniów;
1.1.8) - strukturę i funkcje systemu oświaty
- cele, podstawy prawne, organizację i
funkcjonowanie instytucji edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych, a także
alternatywne formy edukacji;

Umiejętności: student potrafi
1.2.5) - projektować i realizować
programy
wychowawczoprofilaktyczne w zakresie treści i
działań
wychowawczych
i
profilaktycznych skierowanych do
uczniów, ich rodziców lub opiekunów i
nauczycieli;

Kompetencje: student jest gotów do
1.3.2) - budowania relacji opartej na
wzajemnym zaufaniu między
wszystkimi podmiotami procesu
wychowania i kształcenia, w tym
rodzicami lub opiekunami ucznia,
oraz włączania ich w działania
sprzyjające efektywności

1.1.10) - prawa dziecka i osoby z
niepełnosprawnością;

1.2.7) - podejmować pracę z uczniami edukacyjnej;
rozbudzającą ich zainteresowania i
rozwijającą ich uzdolnienia, właściwie
dobierać treści nauczania, zadania i
formy
pracy
w
ramach
samokształcenia
oraz
promować
osiągnięcia uczniów;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Przygotowanie prezentacji
Egzamin w formie testu

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Elektroniczny zapis prezentacji Papierowy - zapis pracy pisemnej

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Prezentacja - 50%
Egzamin - praca w formie testu- 50%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
Błaszczak I., Mądre wychowanie czyli o roli miłości w szczęściu rodziny rozdział . (w:) Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie. Bębas S.
Jasiuk S. (red.) Radom 2011, s. 313-333.
Błaszczak I., Polimorfizm w edukacji - w stronę aksjocentryzmu czy pajdocentryzmu? (w:) Edukacja, wychowanie, odpowiedzialność, (red.) T. Zawojska, Warszawa
2012.
Błaszczak I., Popularyzacja systemu Marii Montessori na poziomie akademickim jako perspektywa podnoszenia kompetencji zawodowych studentów pedagogiki,
[w:] Włoskie i polskie osobliwości. Relacja, komplementarność, integracja (PeculiaritA italiane e polacche. Relazione, complementarietA , integrazione), red.
Paweł Prufer, Przemysław Słowiński, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów
Wielkopolski 2014, s. 275-294 Dąbrowski Z. Pedagogika opiekuńcza w zarysie, t. I-II, Olsztyn, 2006.
Kelm A. Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej. Warszawa 2005.
Jundziłł E. Pawłowska R. (red.) Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość, Gdańsk 2008.
Maciaszkowa J. Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, Warszawa, 1998.
Tyszka Z. Rodzina w świecie współczesnym i jej znaczenie. (w:) Pedagogika społeczna, Warszawa 2003.
Literatura uzupełniająca:
Błaszczak I. Jak osiągnąć mistrzostwo pedagogiczne. (w:) Z Korczakiem do Unii Europejskiej czyli budujemy Europę dzieci. Warszawa MENiS 2005.
Błaszczak I. Koncepcja samorządu dziecięcego we koncepcji Janusza Korczaka, (w:) Meritum MKE, nr 2/25/2012, Warszawa 2012, s.13-20.
Kalankiewicz M. (red.) Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki. Warszawa 1998.
Telka L. Rodzinne domy dziecka. Zarys monograficzny. Łódź 2000.
Badora S. Marzec D. (red.) System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie. Kraków 2002.
Wojciechowska-Charlak (red.) Praca opiekuńczo-wychowawcza. Kielce 2003.
Ustawa o Pomocy Społecznej 2004.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2005.
Konwencja Praw Dziecka 1991.
Rozporządzenie MPS w sprawie rodzin zastępczych 2004.
Rozporządzenie MPS w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych 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 zajęciach – 24 h – 0,9 ECTS
Przygotowanie prezentacji 10 h – 0,4 ECTS
Przygotowanie do testu 15 h – 0,6 ECTS
Konsultacje – 2,5 h – 0,1 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Wykłady- liczba godzin 16 – 0,6 ECTS
Ćwiczenia - liczba godzin 8 – 0,3 ECTS
Konsultacja -2,5 h – 0,1 ECTS

50 h/ 2 ECTS

1,0 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie
Efekty uczenia się dla zajęć:

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

Wiedza

1.1.3)

-

1

Wiedza

1.1.8)

-

1

Wiedza

1.1.10)

-

1

Umiejętności

1.2.5)

-

1

Umiejętności

1.2.7)

-

1

Kompetencje

1.3.2)

-

1

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

Nazwa zajęć:

Pierwsza pomoc pediatryczna i bhp

ECTS

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

First pediatric and health and safety assistance

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Forma
studiów:

stacjonarne
X niestacjonarne

Poziom studiów:

Status zajęć:

X podstawowe
 kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Studia I stopnia

semestr zimowy
X semestr letni

Numer semestru: 4

2020/21

1

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-04L-47-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Katedra Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Celem zajęć jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne studentów do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy w
sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dzieciom i niemowląt.
Tematyka:
1. Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego
2. Kontrola podstawowych funkcji życiowych
3. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa: dziecko, niemowlę (RKO) i użycie automatycznego defibrylatora AED.
4. Postępowanie przy zakrztuszeniu: dziecko, niemowlę
5. Przełożenie oraz ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej
6. Tamowanie krwotoków i wykonywanie opatrunków
7. Złamania, zwichnięcia, skręcenia (unieruchamianie kończyn)
8. Postępowanie przy urazie kręgosłupa
9. Postępowanie przy oparzeniach
10. Nagłe stany chorobowe (padaczka, cukrzyca, zawał, udar, astma, wstrząs anafilaktyczny),
11. Apteczka pierwszej pomocy

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

a)

wykłady; liczba godzin 8

Metody dydaktyczne:

metody słowne – wykład, metody oglądowe – prezentacja multimedialna, film edukacyjny, metody działań praktycznych

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Brak

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie
1.1.11) - zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy w instytucjach edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych oraz
odpowiedzialności prawnej nauczyciela w
tym zakresie, a także zasady udzielania
pierwszej pomocy;

Sposób , 2002r. efektów uczenia
się:

Test w formie pisemnej

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Arkusze zaliczeniowe, test

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Test - praca w formie papierowej - 100%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Umiejętności: student potrafi:
1.2.17) - udzielać pierwszej pomocy;

Kompetencje: student jest gotów
do:
1.3.2) - budowania relacji opartej na
wzajemnym zaufaniu między
wszystkimi podmiotami procesu
wychowania i kształcenia, w tym
rodzicami lub opiekunami ucznia,
oraz włączania ich w działania
sprzyjające efektywności
edukacyjnej.

Literatura podstawowa
1. Andres J., Pierwsza Pomoc i i resuscytacja krąŜeniowo-oddechowa. Podręcznik dla studentów wyd. Polska Rada Resuscytacji, 2006r.
2. Buchfelder A., Buchfelder M., Podręcznik pierwszej pomocy, Warszawa 2008r.
3.

Chrząszczewska A., Bandazowanie wyd. PZWl, 2002r.

4.
5.
UWAGI

Goniewicz M., Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów, Warszawa 2020r.
Krzywda J., Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach. wyd. KaBe, 2007r.

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 – 8 h - 0,3 ECTS
Przygotowanie do zajęć – 15 h – 0,6 ECTS

25 h/ 1 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Wykłady- liczba godzin 8 – 0,3 ECTS

0,3 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie
Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
)
kierunkowy*

Wiedza

1.1.11)

-

1

Umiejętności

1.2.17)

-

1

Kompetencje

1.3.2)

-

1

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

Nazwa zajęć:

Psychologia zaburzeń rozwojowych

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Psychology of developmental disorders

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: polski
Forma
studiów:

stacjonarne
X niestacjonarne

Poziom studiów:

Status zajęć:

X podstawowe
 do wyboru

X obowiązkowe
 do wyboru

3

Studia I stopnia

semestr zimowy
X semestr letni

Numer semestru: 4

kierunkowe
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

2020/21

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-04L-44-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Katedra Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi zaburzeniami rozwojowymi w perspektywie psychologicznej.
Zapoznanie z określeniem normy psychicznej oraz zaburzeń. Zaznajomienie z zaburzeniami w rozwoju podstawowych
procesów psychicznych, z teoriami integralnego rozwoju ucznia, dysharmoniami i zaburzeniami rozwojowymi u uczniów,
zaburzeniami zachowania, zjawiskiem nieśmiałości i nadpobudliwości, zaburzeniami funkcjonowania w okresie dorastania,
obniżeniem nastroju, depresją, a także z zaburzeniami lękowymi. Wprowadzenie w zagadnienia schizofrenii dziecięcej,
samobójstw dzieci i młodzieży, zaburzeń osobowości. Poszerzenie wiedzy dotyczącej rodzajów społecznego
nieprzystosowania, analiza ich społecznych i psychologicznych uwarunkowań. Wprowadzenie w zagadnienia i modele
terapii: biomedycznej, behawioralnej, poznawczej i egzystencjalnej a także wskazanie ich wad i zalet.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

a)
b)

wykłady; liczba godzin 16;
ćwiczenia; liczba godzin 8;

wykład, dyskusja, analiza przypadków zaburzeń
Psychologia ogólna, Psychologia rozwojowa

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie
1.1. 2) - klasyczne i współczesne teorie
rozwoju człowieka, wychowania, uczenia
się i nauczania lub kształcenia oraz ich
wartości aplikacyjne;
1.1. 6) - zróżnicowanie potrzeb
edukacyjnych uczniów i wynikające z nich
zadania szkoły dotyczące dostosowania
organizacji procesu kształcenia i
wychowania;
1.1. 14) - treści nauczania i typowe
trudności uczniów związane z ich
opanowaniem;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Przygotowanie prezentacji
Praca pisemna w formie papierowej

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Elektroniczny zapis prezentacji
Papierowy - zapis pracy pisemnej

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Prezentacja - 50%
Egzamin - praca w formie papierowej - 50%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Umiejętności: student potrafi
1.2.6)
tworzyć
sytuacje
wychowawczo-dydaktyczne
motywujące uczniów do nauki i pracy
nad sobą, analizować ich skuteczność
oraz modyfikować działania w celu
uzyskania
pożądanych
efektów
wychowania i kształcenia;
1.2.14) - skutecznie realizować
działania wspomagające uczniów w
świadomym
i
odpowiedzialnym
podejmowaniu decyzji edukacyjnych i
zawodowych;

Literatura podstawowa:
1. Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S., Psychologia zaburzeń, Gdańsk, 2003
2. Sęk H., Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Warszawa, 2003
3. Pospiszyl K., Żabczyńska E., Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, Warszawa 1985
Literatura uzupełniająca:
1. Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L., Psychopatolgia, Poznań 2003
2. Skrzyński W., Zaburzenia psychiczne, Warszawa 2004.
3. Urban B., Zachowania dewiacyjne młodzieży, Kraków, 1997

Kompetencje: student jest gotów do
1.3.3) - porozumiewania się z
osobami pochodzącymi z różnych
środowisk i o różnej kondycji
emocjonalnej, dialogowego
rozwiązywania konfliktów oraz
tworzenia dobrej atmosfery dla
komunikacji w klasie szkolnej i poza
nią;

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 – 24 h – 1,0 ECTS
Przygotowanie do zajęć – 30 h – 1,2 ECTS
Przygotowanie do egzaminu – 15 h – 0,6 ECTS
Konsultacje – 2,5 h – 0,1 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Wykłady- liczba godzin 16 – 0,6 ECTS
Ćwiczenia - liczba godzin 8 – 0,3 ECTS
Konsultacja -2,5 h – 0,1 ECTS

75 h/ 3 ECTS

1,0 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie
Efekty uczenia się dla zajęć:

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

Wiedza

1.1. 2)

-

1

Wiedza

1.1. 6)

-

1

Wiedza

1.1.14)

-

1

Umiejętności

1.2.6)

-

1

Umiejętności

1.2.14)

-

1

Kompetencje

1.3.3)

-

1

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

Nazwa zajęć:

Wybrane zagadnienia z zakresu patologii społecznych

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Selected issues in the field of social pathologies

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Forma
studiów:

stacjonarne
X niestacjonarne

Status zajęć:

ECTS

Poziom studiów:

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 4

2020/21

Numer katalogowy:

1

Studia I stopnia

semestr zimowy
X semestr letni
WNH-P-1Z-04L-45-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Katedra Pedagogiki
Cele przedmiotu: Zasadniczym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu
patologii społecznej, zarówno indywidualnej, jak i grupowej oraz instytucjonalnej. Dzięki temu studenci będą mogli
identyfikować określone zjawiska, definiować je i interpretować. Zakres tematyczny zajęć obejmuje najczęściej spotykane
wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, formy zachowań patologicznych i tym samym umożliwia ich profesjonalną
identyfikację. W trakcie zajęć omawiane będą zarówno przyczyny jak i objawy zachowań patologicznych, a także możliwości
przeciwdziałania wybranym zjawiskom patologicznym. W szerokim zakresie podjęte zostaną problemy nowych patologii
społecznych, zwłaszcza związanych z relacjami społecznymi i cyberprzestrzenią.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:
Metody dydaktyczne:

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Treści przedmiotu:
Wyjaśnienia terminologiczne. Etiologia zjawisk patologii społecznej. Przejawy patologii społecznej. Diagnozowanie zjawisk
patologicznych.
Mechanizmy dezorganizacji życia społecznego. Patologiczne funkcjonowanie instytucji. Tolerancja a zjawiska patologii
społecznej. Mechanizmy percepcji i ewaluacji zjawisk patologii społecznej.
Diagnozowanie zjawisk patologii społecznej. Zjawiska patologii indywidualnej, alkoholizm, narkomania, prostytucja,
samobójstwa, przestępczość. Etiologia i fenomenologia patologii indywidualnych. Patologie w środowiskach
wychowawczych, rodzina, szkoła, środowiska lokalne i rówieśnicze.
Profilaktyka zachowań patologicznych. Ubóstwo, bezrobocie, a zjawiska patologii społecznej. Patologie społeczne a agresja i
przemoc. Wychowanie a zjawiska patologii społecznej
Rola prawa w rozwiązywaniu problemów patologii społecznej. Społeczne i instytucjonalne mechanizmy przeciwdziałania
zjawiskom patologii społecznej. Terapia i resocjalizacja osób wykazujących przejawy zachowań patologicznych.
wykłady; liczba godzin 8
Wykład interaktywny z prezentacją multimedialną
 znajomość podstawowych treści dotyczących psychologicznych i socjologicznych podstaw funkcjonowania człowieka oraz
umiejętność różnicowania zachowań normatywnych i symptomatycznych;
 umiejętność diagnozowania i wyjaśniania problemów społecznych;
 umiejętność wieloaspektowego i interdyscyplinarnego podejścia do oceny sytuacji człowieka w rodzinie i środowisku
lokalnym.
Umiejętności: Student potrafi
1.2.11) - monitorować postępy
uczniów, ich aktywność i uczestnictwo
w życiu społecznym szkoły;
Kompetencje społeczne: Student
1.2.12) - pracować z dziećmi ze jest gotów do:
Wiedza: Student zna i rozumie
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 1.3.3) - porozumiewania się z
1.1.1) - sposoby projektowania i
w tym z dziećmi z trudnościami osobami pochodzącymi z różnych
prowadzenia działań diagnostycznych w
adaptacyjnymi
związanymi
z środowisk i o różnej kondycji
praktyce pedagogicznej;
doświadczeniem
migracyjnym, emocjonalnej, dialogowego
1.1.5 )- zagadnienie edukacji włączającej, a pochodzącymi
ze
środowisk rozwiązywania konfliktów oraz
także sposoby realizacji zasady inkluzji;
zróżnicowanych
pod
względem tworzenia dobrej atmosfery dla
kulturowym lub z ograniczoną komunikacji w klasie szkolnej i poza
znajomością języka polskiego;
nią;

Test wiedzy (wielokrotnego wyboru)

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Testy wraz z kryteriami zaliczenia

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

100% - ocena z testu wiedzy, z uwzględnieniem podanych wcześniej kryteriów zaliczenia

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa:
I. Pospiszyl (2019), Patologie społeczne, Warszawa.
B.M. Nowak (2019), Rodzina w kryzysie. Studium resocjalizacyjne, PWN, Warszawa.
B. Hołyst (2007), Kryminologia, Warszawa.
C. Guerreschi (2006), Nowe uzależnienia, Kraków.
B. Kubik W., Urban (red.) (2005), Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży, Kraków.
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 – 8 h - 0,3 ECTS
Przygotowanie do zajęć – 15 h – 0,6 ECTS

25 h/ 1 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Wykłady- liczba godzin 8h – 0,3 ECTS

0,3 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia zefektami przedmiotu:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie
Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Oddziaływanie
zajęć na efekt
)
kierunkowy*

Wiedza

1.1.1)

-

1

Wiedza

1.1.5)

-

1

Umiejętności

1.2.11)

-

1

Umiejętności

1.2.12)

-

1

Kompetencje

1.3.3)

-

1

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

Nazwa zajęć:

Organizacja i prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Organization and operation of the nursery

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Forma  stacjonarne
studiów: x niestacjonarne

ECTS

1

Poziom studiów: studia I stopnia

Status zajęć:  podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 5
2020/21

x semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy: WNH-P-1Z-05Z-62-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Katedra Pedagogiki
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami teoretycznymi dotyczącymi podstaw prawnych
funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych oraz zdobycie podstawowych umiejętności w zakresie organizacji pracy
żłobka i klubu dziecięcego.
Tematyka:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

1.

Formalno-prawne uwarunkowania opieki nad dzieckiem do lat 3;

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zasady organizowania i funkcjonowania w Polsce opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:
Zadania placówki,
Organizacja pracy – warunki świadczonych usług;
Personel- kwalifikacje osób sprawujących opiekę;
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna;
Współpraca z rodziną.

Ćwiczenia - liczba godzin 8

Metody dydaktyczne:

metody aktywizujące, metody oglądowe

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

brak

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie
D. 1/E.1.W4. –kompetencje merytoryczne,
dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela, w
tym potrzebę zawodowego rozwoju, także
z wykorzystaniem technologii
informacyjno- komunikacyjnej, oraz
dostosowywania sposobu komunikowania
się do poziomu rozwoju dzieci i
stymulowania aktywności poznawczej
dzieci, w tym kreowania sytuacji
dydaktycznych; znaczenie autorytetu
nauczyciela oraz zasady interakcji dziecka i
nauczyciela w toku zajęć; rolę nauczyciela
jako popularyzatora wiedzy oraz znaczenie
współpracy nauczyciela w procesie
dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami
uczniów, pracownikami szkoły i
środowiskiem pozaszkolnym;
D. 1/E.1.W15.- potrzebę kształtowania u
dziecka 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.

Umiejętności: Student potrafi
D. 1/E.1.U6.- podejmować skuteczną
współpracę w procesie dydaktycznym
z rodzicami lub opiekunami uczniów,
pracownikami szkoły i środowiskiem
pozaszkolnym;
D. 1/E.1.U7. dobierać metody pracy
klasy oraz środki dydaktyczne, w tym z
zakresu technologii informacyjnokomunikacyjnej, aktywizujące dzieci i
uwzględniające ich zróżnicowane
potrzeby edukacyjne;

Kompetencje: Student jest
gotów do
D.1/E.1.K4.- promowania
odpowiedzialnego i krytycznego
wykorzystywania mediów
cyfrowych oraz poszanowania
praw własności intelektualnej;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

w ramach ćwiczeń: w wersji papierowej (karty pracy) i praca podczas zajęć (dyskusja, rozwiązywanie problemów, gry
symulacyjne)
kolokwium

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Arkusze zaliczeniowe
Kolokwium

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Ocena końcowa składa się z: 50% oceny z kolokwium, 50% ocen uzyskiwanych w czasie ćwiczeń (karty pracy na
ćwiczeniach). Do zaliczenia zajęć jest wymagana obecność podczas ćwiczeń. Dopuszczalna jest jedna absencja.

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1.
2.

3.

Rościszewska-Woźniak M. (2012), Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 - żłobek, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A.
Komeńskiego, Warszawa.
Rościszewska-Woźniak M. (2012), Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 - dzienny opiekun, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A.
Komeńskiego, Warszawa.
Rościszewska-Woźniak M. (2012), Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 - Klub dziecięcy, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A.
Komeńskiego, Warszawa.

4.

USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235).

5.

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

6.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2011r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
( Dz. U. z 2001r. Nr 61,poz. 624 z późn. zm.).

7.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

8.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach
ogólnodostępnych lub integracyjnych.

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:
Ćwiczenia - liczba godzin 8 h– 0,3 ECTS
Przygotowanie do zajęć – 15h – 0,6 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Ćwiczenia - liczba godzin 8 h – 0,3 ECTS

25 h/ 1 ECTS

0,3 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia zefektami przedmiotu:
kategoria efektu

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie
Efekty uczenia się dla zajęć:

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

D. 1/E.1.W4.
D. 1/E.1.W15.
D. 1/E.1.U6.
D. 1/E.1.U7.
D.1/E.1.K4.

-

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)
1
1
1
1
1

Nazwa zajęć:

Pedagogika zabawy z metodyką

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Pedagogy of play

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: polski
Forma stacjonarne
studiów: x niestacjonarne

3

Poziom studiów: studia I stopnia

Status zajęć:  podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 5
2020/21

x semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy: WNH-P-1Z-05Z-65-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Katedra Pedagogiki
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami psychologicznymi i pedagogicznymi wykorzystania
zabawy w wielostronnym i harmonijnym rozwoju dzieci.
Nabycie przez studenta umiejętności wykorzystania w swoich działaniach edukacyjnych metod pedagogiki zabawy oraz
ich właściwego wyboru i organizacji. Wdrażanie studenta do samodzielnej pracy nad udoskonaleniem swojego
warsztatu pracy oraz kształtowanie kompetencji społecznych.
Tematyka:
1.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Teoretyczne podstawy pedagogiki zabawy (zabawa – definicja i jej znaczenie, animacyjna rola zabawy, cechy
zabawy, teorie zabawy, rodzaje zabaw, zabawa w wychowaniu i nauczaniu).
2. Zasady i metodyka zabawy.
3. Grupa, jako środowisko wychowawcze – jej specyfika, struktura i procesy zachodzące w grupie.
4. Zabawy integracyjne oraz ułatwiające wejście w grupę (poznanie imion, nowego otoczenia, przełamywanie
onieśmielenia, budowanie zaufania w grupie).
5. Zabawy relaksacyjne – rozluźniające, odprężające, techniki i ćwiczenia relaksacyjne.
6. Wykorzystanie w zabawie metod i form muzyczno – ruchowych.
7. Wykorzystanie metod i form plastycznych w zabawie, rozwijającej aktywność twórczą dziecka. Pojęcie
twórczości plastycznej, wybrane techniki pracy.
8. Metody i formy parateatralne w pracy z dzieckiem (techniki zamiany ról, teatrzyk palcowy, kukiełkowy i
wyboru, elementy dramy edukacyjnej i stosowanej).
9. Metody wymiany myśli, gry dyskusyjne, zabawy kształcące umiejętność komunikacji.
10. Gry i zabawy edukacyjne.
Wykłady - liczba godzin 16
Ćwiczenia - liczba godzin 8

Metody dydaktyczne:

Wykład, zajęcia warsztatowe, prezentacje multimedialne, metody aktywizujące

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Pedagogika ogólna, Psychologia rozwojowa

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie
D. 1/E.1.W5.
konwencjonalne i
niekonwencjonalne metody nauczania, w
tym metody aktywizujące i metodę
projektów, proces uczenia się przez
działanie, odkrywanie lub dociekanie
naukowe oraz pracę badawczą ucznia, a
także zasady doboru metod nauczania
typowych dla danego przedmiotu lub
rodzaju zajęć;

Wiedza: Student zna i rozumie
D. 1/E.1.W13. - znaczenie rozwijania
umiejętności osobistych i społecznoemocjonalnych uczniów: potrzebę
kształtowania
umiejętności
współpracy
uczniów,
w
tym
grupowego rozwiązywania problemów
oraz budowania systemu wartości i
rozwijania postaw etycznych uczniów,
a także kształtowania kompetencji
komunikacyjnych
i
nawyków
kulturalnych;

Umiejętności: Student potrafi
D. 1/E.1.U4.
- dostosować
sposób komunikacji do poziomu
rozwojowego uczniów;
D. 1/E.1.U8. - merytorycznie,
profesjonalnie
i
rzetelnie
oceniać
pracę
uczniów
wykonywaną w klasie i w domu;
D. 1/E.1.U9.
- skonstruować
sprawdzian
służący
ocenie
danych umiejętności uczniów;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Przygotowanie konspektu zajęć oraz przeprowadzenie go w grupie z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy
Uczestnictwo w „Kąciku Malucha” podczas Dni SGGW

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Elektroniczny lub papierowy zapis konspektu zajęć przygotowanego dla grupy przy wykorzystaniu metod pedagogiki
zabawy

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Przygotowanie konspektu zajęć oraz przeprowadzenie ich dla grupy z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. R. Domań, Metody pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, Przedszkolak, Lublin 2003
2. Z. Zaorska, Pedagogika zabawy – metodyka pracy z grupą, Klanza, Lublin 2001
3. E. Kędzior – Niczyporuk (red.), Wprowadzenie do pedagogiki zabawy, Wydawnictwo KLANZA , Lublin 1998
4. A. Wimmer, Pedagogika zabawy – wyzwalanie aktywności, PSPZ KLANZA , Lublin 1996 , nr 4
5. I. Flemming, Po prostu zaczynamy. Praktyczne porady z zakresu pedagogiki zabawy, przeł. M. Jałowiec, Kielce 1999
6. B. Dymara (red.), Dziecko w świecie zabawy. Zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym, Kraków 2009
7. B. Dymara (red.), Dziecko w świecie zabawy. O kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji, Kraków 2009
8. D.B. Elkonin, Psychologia zabawy, przeł. L. Łoś, Warszawa 1984
9. J. Święcicka, Ja i grupa. Trening dla uczniów, Warszawa 2007
10. E. Brudnik, A. Muszyńska, B. Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, cz.1 i 2, SFS, Kielce 2000
11. H. Moroz, Zabawy i gry dydaktyczne, Warszawa 1991
12. W. Okoń, Zabawa a rzeczywistość, Warszawa 1987
13. G. Reichel, R. Rabenstein, M. Thanhoffer, Grupa i ruch, Centrum Animacji Kultury, Warszawa 1994
14. V. Friebel, Klucz w małe ręce. Podróże do krainy fantazji, opowiadania i ćwiczenia wyobraźni, Wyd. JEDNOŚĆ, Kielce 2000
15. S. Kalwitzki, Poczuj ciepłe promienie słońca: podróże w wyobraźni i zabawy w ciszy na każdy dzień, Kielce 2006
16. K. Geldard, D. Geldard, Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi, GWP, Gdańsk 2005
17. M. Gruszka, I. Jania, J. Prarat, Scenariusze godzin wychowawczych dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2003
18. R. Portman, Gry i zabawy przeciwko agresji, Kielce 1999
19. C. Vopel, Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży, cz.1,2,3,4, Kielce 1999
20. C. Vopel, Poradnik dla prowadzących grupy, Kielce 1999
21. T. Widstrand,, M. Gőthlin, N. Rőnnstrőm, Porozumienie bez przemocy czyli język żyrafy w szkole, CMPP, Warszawa 2008
22. Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych, Wrocław 1994
23. G. King, Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, GWP, Gdańsk 2003
24. Z. Hofman, O możliwościach wykorzystania pedagogiki zabawy w działaniach wychowawczych, „Grupa i Zabawa” 2000, nr 1
25. „Kropla” Czasopismo Ogólnopolskiego Klubu Alternatywnych Pedagogów
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:
Wykłady- liczba godzin 16 h– 0,6 ECTS
Ćwiczenia - liczba godzin 8 h – 0,3 ECTS
Przygotowanie konspektu zajęć – 15 h – 0,6 ECTS
Przygotowanie materiałów do poprowadzenia zajęć – 20 h – 0,8 ECTS
Uczestnictwo z „Kąciku Malucha” podczas Dni SGGW – 15 h – 0,6 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Wykłady- liczba godzin 16 h – 0,6 ECTS
Ćwiczenia - liczba godzin 8 h– 0,3 ECTS

75 h/ 3 ECTS

1,0 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Wiedza

D. 1/E.1.W5.

--

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)
1

Wiedza

D. 1/E.1.W13.

-

1

Umiejętności

D. 1/E.1.U4.

-

1

Umiejętności

D. 1/E.1.U8.

-

1

Umiejętności

D. 1/E.1.U9.

-

1

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie
Efekty uczenia się dla zajęć:

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

Nazwa zajęć:

Planowanie rozwoju zawodowego pedagoga

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Planning teacher's professional development

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: polski
Forma stacjonarne
studiów: x niestacjonarne

3

Poziom studiów: studia I stopnia

Status zajęć:  podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 5
2020/21

x semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy: WNH-P-1Z-05Z-64-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Katedra Pedagogiki
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami dotyczącymi rozwoju zawodowego pedagoga oraz
uzyskanie umiejętności w zakresie projektowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego.
Tematyka:
Wykłady
1.
2.

Wiedza prywatna nauczyciela: potoczna a wiedza naukowa o wychowaniu. Wiedza jawna i wiedza ukryta.
Role zawodowe nauczyciela. Wzór osobowy, postawa, kunszt nauczycielski, powinności, kompetencje
nauczyciela.
Przygotowanie zawodowe nauczyciela. Wewnętrzny program rozwoju nauczyciela. Uczenie się w miejscu
pracy. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe jako warunki awansu zawodowego. Uczenie się przez całe
życie nauczycieli.
Samowychowanie w pracy nad sobą.
Wypalenie zawodowe nauczycieli − przyczyny, symptomy, strategie zaradcze. Choroby związane z
wykonywaniem zawodu nauczyciela – profilaktyka.

3.
Założenia, cele i o
pis zajęć:

4.
5.

Ćwiczenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Bycie nauczycielem a rozwój zawodowy
Nauczyciele jako badacze
Warunki pracy nauczycieli: klasy, kultury, przywództwo edukacyjne
Ocenianie nauczyciela
Doskonalenie zawodowe- możliwości i ograniczenia
Projektowanie indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego

Wykłady - liczba godzin 16
Ćwiczenia - liczba godzin 8
Wykład, zajęcia warsztatowe, prezentacje multimedialne, metody aktywizujące, działalność praktyczna
Pedeutologia
Wiedza: Student zna i rozumie
1.1.3) – rolę nauczyciela lub wychowawcy
w modelowaniu postaw i zachowań
uczniów;
1.1.12) - procesy komunikowania
interpersonalnego i społecznego oraz ich
prawidłowości i zakłócenia;
1.1.13)- podstawy funkcjonowania i
patologie aparatu mowy, zasady emisji
głosu, podstawy funkcjonowania narządu
wzroku i równowagi;

Umiejętności: Student potrafi

Kompetencje: Student jest
gotów do
1.2.18)- samodzielne rozwijać wiedzę i 1.3.1) - posługiwania się
umiejętności pedagogiczne z
uniwersalnymi zasadami i
wykorzystaniem różnych źródeł, w tym normami etycznymi w
obcojęzycznych, i technologii.
działalności zawodowej, kierując
się szacunkiem dla każdego
człowieka;
1.3.7)- pracy w zespole,
pełnienia w nim różnych ról oraz
współpracy z nauczycielami,
pedagogami, specjalistami,
rodzicami lub opiekunami
uczniów i innymi członkami
społeczności szkolnej i lokalnej.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Przygotowanie prezentacji dotyczącej indywidualnego planu rozwoju zawodowego - 04, 05,06
Praca pisemna w formie testu - 01, 02, 03

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Arkusze zaliczeniowe
Elektroniczny zapis prezentacji
Papierowy - zapis pracy pisemnej (test)

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Prezentacja - przedstawienie przygotowanego przez studenta indywidualnego planu rozwoju zawodowego. - 50%
Test w formie pisemnej- 50%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Awans zawodowy : od stażu do dyplomu, Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna, , Konin 2013
Baka Ł.,, Wymagania i zasoby w pracy a wypalenie zawodowe i zaangażowanie w pracy nauczycieli, Wydawnictwo im. Stanisława
Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2013
Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004
Góra E., Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli : wzorcowa dokumentacja z komentarzem : zgodnie z rozporządzeniem, Ośrodek
Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2012
Kosyrz Z., Osobowość wychowawcy, Pedagogium ,.Warszawa 2005
Sieci współpracy i samokształcenia : teoria i praktyka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013
Walkowiak T, Kompetencje i kwalifikacje nauczycieli, 2012
Wojda K, Wspieranie rozwoju ucznia i nauczyciela, ABC, cop., Warszawa 2005
Zaleski E, Andrzej Doskonalenie zawodowe nauczycieli : podwyższanie kompetencji ogólnych i specjalistycznych, 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:
Wykłady- liczba godzin 16 h – 0,6 ECTS
Ćwiczenia - liczba godzin 8 h – 0,3 ECTS
Przygotowanie indywidualnego planu rozwoju zawodowego– 20 h – 0,8 ECTS
Przygotowanie do testu– 15 h – 0,6 ECTS
Przygotowanie do zajęć – 15 h – 0,6 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Wykłady- liczba godzin 16 h – 0,6 ECTS
Ćwiczenia - liczba godzin 8 h– 0,3 ECTS

75 h/ 3 ECTS

1,0 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie
Efekty uczenia się dla zajęć:

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

1.1.3)
1.1.12)
1.1.13)
1.2.18)
1.3.1)
1.3.7)

-

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)
1
1
1
1
1
1

Nazwa zajęć:

Zasady żywienia i pielęgnacji małego dziecka

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Nutrition and care of a young child

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: polski
Forma stacjonarne
studiów: x niestacjonarne

1

Poziom studiów: studia I stopnia

Status zajęć:  podstawowe
x kierunkowe

x obowiązkowe
 do wyboru

Numer semestru: 5

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

2020/21

x semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy: WNH-P-1Z-05Z-63-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Katedra Pedagogiki
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat wpływu sposobu odżywiania i pielęgnacji na
funkcjonowanie organizmu dziecka, z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z nieprawidłowego żywienia i pielęgnacji
skóry dzieci do 3 roku życia. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności na temat podstawowych zadań opiekuna i
wychowawcy małego dziecka w kontekście zadań rozwojowych.
Tematyka:

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

1.

Opieka pielęgnacyjna nad dzieckiem do 3 roku życia;

2.

Charakterystyka umiejętności dziecka w poszczególnych etapach rozwojowych;

3.

Niepokojące zachowania dziecka wymagające konsultacji z lekarzem;

4.

Przewijanie;

5.

Zalecane sposoby żywienia dzieci w przedziale wiekowym od 0 do 3 lat;

6.

Organizacja żywienia niemowląt i małych dzieci w placówkach ochrony zdrowia i placówkach opiekuńczowychowawczych;

7.

Badania przesiewowe noworodków i choroby wieku dziecięcego. Pasożyty u dzieci.

Wykłady - liczba godzin 8

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Biomedyczne podstawy rozwoju

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie
1.1.11) zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy w instytucjach edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych oraz
odpowiedzialności prawnej nauczyciela w
tym zakresie, a także zasady udzielania
pierwszej pomocy;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Egzamin w formie testu

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Arkusze zaliczeniowe
Test w formie pisemnej

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Egzamin w formie testu – 100%

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

Umiejętności: Student potrafi
1.2.17) udzielać pierwszej pomocy;

Kompetencje: Student jest
gotów do
1.3.2) budowania relacji opartej
na wzajemnym zaufaniu między
wszystkimi podmiotami procesu
wychowania i kształcenia, w tym
rodzicami lub opiekunami
ucznia, oraz włączania ich w
działania sprzyjające
efektywności edukacyjnej;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Appelt K., Mielcarek M., Opieka i wychowanie. Wczesne dzieciństwo, IBE
Ansel K., Ferreira Ch ; [tł. Maria Derkacz-Strybel]. Zdrowe gotowanie dla niemowląt i maluchów - Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal : Wilga,
2013
Jelonek, A. Frontczak D., Zdrowy apetyt : przewodnik po żywieniu od niemowlaka do nastolatka , Warszawa : Agora, 2015
Kopczyńska- Sikorska J., - Nasze dziecko : pierwsze trzy lata życia , Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1994
Oblacińska A., Weker H.. Profilaktyka otyłości u dzieci i młodzieży : od urodzenia do dorosłości : praca zbiorowa - Kraków : Wydawnictwo HelpMed, 2008
Rudzka-Kańtoch Z., Weker H., Strucińska M.. - Żywienie niemowląt zdrowych, Warszawa : Oficyna Literatów Rój, cop. 1993
Szajewska H., Albrecht P., Jak żywić niemowlęta i małe dzieci. Wyd. 3 uaktualnione i rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009
Weker H., Barańska M., Żywienie niemowląt i małych dzieci, Warszawa 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:
Wykłady- liczba godzin 8 h – 0,3 ECTS
Przygotowanie do egzaminu– 15 h – 0,6 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Wykłady- liczba godzin 8 – 0,3 ECTS

25 h/ 1 ECTS

0,3 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia zefektami przedmiotu:
kategoria efektu

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie
Efekty uczenia się dla zajęć:

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

1.1.11)
1.2.17)
1.3.2)

-

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)
1
1
1

Nazwa zajęć:

Metodyka pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Methodology for working with a child with special educational needs

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

Język wykładowy: polski
Forma
studiów:

 stacjonarne
X niestacjonarne

ECTS

Poziom studiów:

Status zajęć:

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Studia I stopnia

Numer semestru: 5

2020/21

3

X semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-05Z-66-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Katedra Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Celem zajęć jest przedstawienie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uwrażliwienie na indywidualne
potrzeby i możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Tematyka:
1. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i ich uwarunkowania (zakres diagnozy funkcjonalnej.
2. Metody i narzędzia stosowane w diagnozie pedagogicznej.
3. Konieczność dostosowywania procesu kształcenia do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów
4. Projektowanie wsparcia, konstruowanie indywidualnych programów oraz wprowadzenie do tematyki oceny
skuteczności wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

a)
b)

wykłady; liczba godzin 16;
ćwiczenia; liczba godzin 8;

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, analiza wytworów uczniów, karty pracy

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Pedagogika specjalna, Psychologia rozwojowa, Psychologia ogólna

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie
D. 1/E.1.W6.
- metodykę realizacji
poszczególnych treści kształcenia w obrębie
przedmiotu
lub
zajęć-rozwiązania
merytoryczne i metodyczne, dobre
praktyki, dostosowanie oddziaływań do
potrzeb i możliwości uczniów lub grup
uczniowskich o różnym potencjale i stylu
uczenia się, typowe dla przedmiotu lub
rodzaju zajęć błędy uczniowskie, ich rolę i
sposoby wykorzystania
w
procesie
dydaktycznym;
D. 1/E.1.W7. - organizację pracy w klasie
szkolnej
i
grupach:
potrzebę
indywidualizacji nauczania, zagadnienie
nauczania interdyscyplinarnego, formy
pracy specyficzne dla danego przedmiotu
lub rodzaju zajęć: wycieczki, zajęcia
terenowe i laboratoryjne, doświadczenia i
konkursy oraz zagadnienia związane z pracą
domową;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Egzamin w formie testu wiedzy metodą MQR, np. z wykorzystaniem aplikacji Kahoot, karty pracy na zajęciach

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Arkusze kart pracy, wydruk wyników testu wiedzy

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Praca na zajęciach (ocena punktowa), egzamin w formie testu wiedzy

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Wiedza: student zna i rozumie
D. 1/E.1.W8. - sposoby organizowania
przestrzeni
klasy
szkolnej,
z
uwzględnieniem zasad projektowania
uniwersalnego: środki dydaktyczne
(podręczniki i pakiety edukacyjne),
pomoce dydaktyczne - dobór i
wykorzystanie zasobów edukacyjnych,
w
tym
elektronicznych
i
obcojęzycznych,
edukacyjne
zastosowania mediów i technologii
informacyjno-komunikacyjnej;
myślenie
komputacyjne
w
rozwiązywaniu problemów w zakresie
nauczanego
przedmiotu
lub
prowadzonych
zajęć;
potrzebę
wyszukiwania, adaptacji i tworzenia
elektronicznych
zasobów
edukacyjnych
i
projektowania
multimediów;

Umiejętności: student potrafi
D. 1/E.1.U10. - rozpoznać typowe
dla nauczanego przedmiotu lub
prowadzonych
zajęć
błędy
uczniowskie i wykorzystać je w
procesie dydaktycznym;
D. 1/E.1.U11.
- przeprowadzić
wstępną diagnozę umiejętności
ucznia
Kompetencje: student jest gotów
do
D. 1/E.1.K1.- adaptowania metod
pracy do potrzeb i różnych stylów
uczenia się uczniów;

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.2017 poz. 1591)
2. Bogdanowicz M., Adryjanek A., Uczeń z dysleksją w szkole, Gdynia 2005
3. Bogdanowicz M, Bućko A., Czabaj R., Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją, Gdynia 2008
4. Bogdanowicz M., O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu: odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli, Lublin 1994
5. Gindrich P. A., Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych, Lublin 2002
6. Grabałowska J., Jastrząb J., Mickiewicz M., Wojak M., Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych, Toruń 1996
7. 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
8. Oszwa U., Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Vademecum dla nauczycieli i rodziców, Warszawa 2007
9. 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
10. 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,
11. 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,
12. 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
13. 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
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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 – 24 h - 1,0 ECTS
Przygotowanie do zajęć – 30 h – 1,2 ECTS
Przygotowanie do testu – 20 h – 0,8 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Wykłady- liczba godzin 16 h– 0,6 ECTS
Ćwiczenia - liczba godzin 8 h – 0,3 ECTS

76 h/ 3 ECTS

1,0 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia zefektami przedmiotu:

kategoria efektu

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie

Wiedza

D. 1/E.1.W6.

-

Oddziaływanie
zajęć na efekt
)
kierunkowy*
1

Wiedza

D. 1/E.1.W7.

-

1

Wiedza

D. 1/E.1.W8.

-

1

Umiejętności

D. 1/E.1.U10.

-

1

Umiejętności

D. 1/E.1.U11.

-

1

Kompetencje

D. 1/E.1.K1.

-

1

Efekty uczenia się dla zajęć:

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

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Nazwa zajęć:

Warsztaty wychowawcze

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Pastoral care workshops

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma
studiów:

stacjonarne
x niestacjonarne

Status zajęć:

2

Poziom studiów: studia I stopnia

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

Numer semestru: 5

2020/21

x semestr zimowy
 semestr letni

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-05Z-60-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Katedra Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemami wychowawczymi charakterystycznymi dla poszczególnych
okresów rozwojowych oraz sposobami postępowania wychowawczego dostosowanego do wieku i potrzeb dziecka.
Ponadto przedmiot ma na celu ukształtowanie u studentów umiejętności samodzielnego przygotowania scenariusza zajęć
wychowawczych oraz ich poprowadzenia. W trakcie zajęć studenci zdobywają wiedzę na temat komunikacji
interpersonalnej, jej prawidłowości i możliwych zakłóceniach, trenują umiejętności rozwiązywania konkretnych problemów
wychowawczych, kształtują swoje przekonania o sensie, wartości i potrzebie podejmowania i planowania działań
pedagogicznych w środowiskach wychowawczych. Uczestnicy zajęć są przygotowywani do aktywnego uczestnictwa w
grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania wychowawcze i rozwijają zdolności do porozumiewania się z
osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w dziedzinie wychowania.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

a)

Ćwiczenia; liczba godzin 8;

dyskusja, rozwiązywanie problemu, gry symulacyjne
Pedagogika ogólna, Pedagogika społeczna, Psychologia ogólna, Teoria wychowania

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie
D.1/E.1.W4. - kompetencje merytoryczne,
dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela, w
tym potrzebę zawodowego rozwoju, także
z
wykorzystaniem
technologii
informacyjnokomunikacyjnej,
oraz
dostosowywania sposobu komunikowania
się do poziomu rozwoju uczniów i
stymulowania aktywności poznawczej
uczniów, w tym kreowania sytuacji
dydaktycznych;
znaczenie
autorytetu
nauczyciela oraz zasady interakcji ucznia i
nauczyciela w toku lekcji; moderowanie
interakcji między uczniami; rolę nauczyciela
jako popularyzatora wiedzy oraz znaczenie
współpracy nauczyciela w procesie
dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami
uczniów,
pracownikami
szkoły
i
środowiskiem pozaszkolnym;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Przygotowanie i prezentacja projektu (zadań i ćwiczeń dla rodziców, wspomagających rozwiązanie określonego problemu
wychowawczego)

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Elektroniczny zapis prezentacji, materiały do ćwiczeń

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Ocena projektu zgodnie z przedstawioną punktacją

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Callaway P., (1996), Kochanie, zamoczyłem dzieciaki, Vocatio.

Umiejętności: Student potrafi
D. 1/E.1.U6. - podejmować skuteczną
współpracę w procesie dydaktycznym
z rodzicami lub opiekunami uczniów,
pracownikami szkoły i środowiskiem
pozaszkolnym;
D. 1/E.1.U11.
- przeprowadzić
wstępną diagnozę umiejętności ucznia

Kompetencje: Student jest gotów
do
D. 1/E.1.K2. - popularyzowania
wiedzy wśród uczniów i w
środowisku szkolnym oraz
pozaszkolnym;
D. 1/E.1.K9. - stymulowania
uczniów do uczenia się przez całe
życie przez samodzielną pracę

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
UWAGI

Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Pankowska D., (1998),Polubić szkołę, WSIP
Coles R., (1997), Inteligencja moralna dzieci, Dom Wydawniczy Rebis.
Elliot J., PlaceM., (2004), Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów, WSIP
Faber A., Mazlish E., (1992), Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Media Rodzina
Faber A., Mazlish E., (1996), Rodzeństwo bez rywalizacji, Media Rodzina
Ginott H., (1998), Między rodzicami a dziećmi, Media Rodzina
MacKenzie R., (2010), Kiedy pozwolić, kiedy zabronić, GWP
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., „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., „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
Pellegrino P., (1995), Mali dzisiaj, dorośli jutro, Wydawnictwo Salezjańskie
Sakowska J., (2008), Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

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:
8 h udział w ćwiczeniach – 0,3 ECTS
20 h przygotowanie do zajęć – 0,8 ECTS
20 h przygotowanie prezentacji i scenariusza - 0,8 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
8 h udział w ćwiczeniach – 0,3 ECTS

50 h/ 2 ECTS

0,3 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie

Odniesienie do efektów dla programu

Oddziaływanie

Efekty uczenia się dla zajęć:

studiów dla kierunku

zajęć na efekt
)

kierunkowy*
Wiedza

D.1/E.1.W4.

-

1

Umiejętności

D. 1/E.1.U6.

-

1

Umiejętności

D. 1/E.1.U11.

-

1

Kompetencje

D. 1/E.1.K2.

-

1

Kompetencje

D.1/E.1.K9.

-

1

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

Nazwa zajęć:

Współpraca z rodzicami

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

The cooperation with parents

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy: język polski
Forma  stacjonarne
studiów: x niestacjonarne

Status zajęć:  podstawowe
x kierunkowe

2

Poziom studiów: studia I stopnia
x obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

 semestr zimowy
x semestr letni

Numer semestru: 5
2020/21

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-05Z-61-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Katedra Pedagogiki
Zapoznanie studentów z problematyką współpracy szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym oraz rozwinięcie
umiejętności praktycznych niezbędnych w procesie efektywne współdziałania trzech podmiotów skupionych wokół
edukacji: rodziców, dzieci i nauczycieli.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:

a)

Prawa i obowiązki nauczycieli w kontaktach z rodzicami
Psychologiczny aspekt współpracy z rodzicami
Formy współpracy grupowej i indywidualnej z rodzicami
Przeszkody we współpracy z rodzicami; „trudni” rodzice
Metody aktywizujące na zebraniach z rodzicami
Układanie Programu i Planu współpracy z rodzicami
Gry integracyjne i metody aktywizujące rodziców
Tworzenie kwestionariusza wywiadu z rodzicami
Przygotowanie scenariusza spotkania z rodzicami.

ćwiczenia - liczba godzin 8

Metody aktywizujące, burza mózgów, karty pracy

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie
D. 1/E.1.W4. - kompetencje merytoryczne,
dydaktyczne i wychowawcze nauczyciela, w
tym potrzebę zawodowego rozwoju, także
z wykorzystaniem technologii
informacyjno- komunikacyjnej, oraz
dostosowywania sposobu komunikowania
się do poziomu rozwoju uczniów i
stymulowania aktywności poznawczej
uczniów, w tym kreowania sytuacji
dydaktycznych; znaczenie autorytetu
nauczyciela oraz zasady interakcji ucznia i
nauczyciela w toku lekcji; moderowanie
interakcji między uczniami; rolę nauczyciela
jako popularyzatora wiedzy oraz znaczenie
współpracy nauczyciela w procesie
dydaktycznym z rodzicami lub opiekunami
uczniów, pracownikami szkoły i
środowiskiem pozaszkolnym;

Umiejętności: Student potrafi
D. 1/E.1.U6.- podejmować skuteczną
współpracę w procesie dydaktycznym
z rodzicami lub opiekunami uczniów,
pracownikami szkoły i środowiskiem
pozaszkolnym;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

1.
2.

Egzamin w formie testu pisemnego
Przygotowanie scenariusza spotkania z rodzicami

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

1.
2.

Papierowy zapis wyników testu.
Scenariusz spotkania z rodzicami.

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Egzamin w formie testu – 50%, scenariusz spotkania z rodzicami – 50%

Kompetencje: Student jest gotów
do
D. 1/E.1.K2- popularyzowania
wiedzy wśród uczniów i w
środowisku szkolnym oraz
pozaszkolnym;

Miejsce realizacji zajęć:

sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
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 nauczycielskiego Polski i Ukrainy (studium porównawcze). W: Rodzina
wobec wyzwań́ edukacji międzykulturowej. J. Nikitorowicz, red. Białystok: Trans Humana, s. 274-290.

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 – 8 h - 0,3 ECTS
Praca pisemna – 20 h – 0,8 ECTS
Przygotowanie do zajęć – 20h – 0,8 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
ćwiczenia – 8 h – 0,3 ECTS

50 h/ 2 ECTS

0,3 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie
Efekty uczenia się dla zajęć:

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)

Wiedza

D. 1/E.1.W4.

-

1

Umiejętności

D. 1/E.1.U6.

-

1

Kompetencje

D. 1/E.1.K2.

-

1

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

Nazwa zajęć:

Edukacja zdrowotna z metodyką

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Health education with methodology

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy:
Forma
studiów:

stacjonarne
X niestacjonarne

3

Poziom studiów:
Status zajęć:

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

semestr zimowy
X semestr letni

Numer semestru: 6

2020/21

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-06L-79-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Katedra Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat naukowych podstaw edukacji zdrowotnej, jej celów, obszarów, modeli, form i
metod działania oraz związków z profilaktyką i promocją zdrowia. Pogłębienie i uporządkowanie wiedzy studentów na
temat wybranych form, metod, technik i narzędzi dydaktycznych stosowanych w edukacji zdrowotnej.
Tematyka:
1. Przedstawienie terminologii, celów, koncepcji i modeli współczesnej edukacji zdrowotnej.
2.
Zadania edukacji zdrowotnej w terapii, profilaktyce chorób i innych problemów zdrowotnych oraz w promocji
zdrowia.
3.
Teorie i modele wykorzystywane w edukacji zdrowotnej.
4. Etyczne aspekty edukacji zdrowotnej.
5. Metodyka edukacji zdrowotnej w pracy opiekuńczo-wychowawczej
6. Wybrane obszary tematyczne w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży - konstruowanie zajęć edukacyjnych.
7. Ćwiczenie umiejętności realizacji wybranych zajęć w pracy z grupą i ich ewaluacji.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Metody dydaktyczne:
Wymagania formalne
i założenia wstępne:

a)

ćwiczenia; liczba godzin 8;

Wykład, metoda sytuacyjna, metody problemowe, dyskusja grupowa
Pedagogika ogólna, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Psychologia rozwojowa

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie
D. 1/E.1.W3
.- integrację wewnątrz- i
międzyprzedmiotową;
zagadnienia
związane z programem nauczania tworzenie i modyfikację, analizę, ocenę,
dobór i zatwierdzanie oraz zasady
projektowania procesu kształcenia oraz
rozkładu materiału;
D. 1/E.1.W5.
- konwencjonalne i
niekonwencjonalne metody nauczania, w
tym metody aktywizujące i metodę
projektów, proces uczenia się przez
działanie, odkrywanie lub dociekanie
naukowe oraz pracę badawczą ucznia, a
także zasady doboru metod nauczania
typowych dla danego przedmiotu lub
rodzaju zajęć;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Przygotowanie prezentacji multimedialnej i wersji papierowej scenariusza zajęć edukacyjnych, realizowanych z wybranego
przez siebie obszaru.
Sprawdzian wiedzy w formie testu wyboru z wielokrotnych odpowiedzi (MRQ – Multiple Response Questions), z
wykorzystaniem np. aplikacji KAHOOT.

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Prezentacja multimedialna i scenariusz przeprowadzonych zajęć
Wydruk testu

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Przygotowanie prezentacji multimedialnej i wersji papierowej scenariusza zajęć edukacyjnych,
Sprawdzian wiedzy

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Wiedza: Student zna i rozumie
D. 1/E.1.W14. - warsztat pracy
nauczyciela; właściwe wykorzystanie
czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela;
zagadnienia
związane
ze
sprawdzaniem i ocenianiem jakości
kształcenia oraz jej ewaluacją, a także
z koniecznością analizy i oceny własnej
pracy dydaktyczno-wychowawczej;
Umiejętności: Student potrafi
D. 1/E.1.U2.- przeanalizować rozkład
materiału;
D. 1/E.1.U9.
- skonstruować
sprawdzian służący ocenie danych
umiejętności uczniów;

Kompetencje: Student jest gotów do
D.1/E.1.K8. - kształtowania nawyku
systematycznego uczenia się i
korzystania z różnych źródeł wiedzy,
w tym z Internetu;

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Góralczyk E., Dziecko przewlekle chore. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu, Warszawa 2009
2. Pecyna M. B., Dziecko i jego choroba, Warszawa 2000
3. Sierakowska M., Wrońska I. (red.), Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej, Warszawa, 2014
4. Woynarowska B. (red.), Edukacja zdrowotna, Warszawa 2018
5. Pawluk-Skrzypek A., Jurewicz M., Dziecko przewlekle chore w systemie kształcenia i wychowania – percepcja studentów kierunku pedagogika,
„Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej” 2013, nr 12, s. 148 – 159
6. Pawluk-Skrzypek A., Witek A., Lewandowska-Kidoń T., Percepcja otyłego rówieśnika a przekonania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej, „Medycyna
Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2012, nr 18(4), s. 276 – 280
7. Taraszkiewicz, M., Jak uczyć lepiej. Szkoła pełna ludzi. Poznań: Arka 2001
8. Urban, M., Niekonwencjonalne metody szkoleniowe czyli jak uatrakcyjnić zajęcia. Gdańsk: GWP 2010
9. Woynarowska B., Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Warszawa 2010
10. Wójcik, E., Metody aktywizujące w pedagogice grup. Kraków: Rubikon 2008
11. Vopel, K., Umiejętność współpracy w grupie. Zabawy i improwizacje. Kielce: Jedność 2002
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:
Ćwiczenia - liczba godzin 8 – 0,3 ECTS
Prace pisemne – 30 h – 1,2 ECTS
Kwerenda literatury – 8 h – 0,3 ECTS
Przygotowanie do ćwiczeń – 15 h- 0,6 ECTS
Przygotowanie do testu– 15 h- 0,6 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Ćwiczenia - liczba godzin 8 – 0,3 ECTS

75 h/ 3 ECTS

0,3 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Wiedza

D.1/E.1.W3.

-

Oddziaływanie
zajęć na efekt
)
kierunkowy*
1

Wiedza

D.1/E.1.W5.

-

1

Wiedza

D. 1/E.1.W14.

-

1

Umiejętności

D. 1/E.1.U2.

-

1

Umiejętności

D.1/E.1.U9.

-

1

Kompetencje

D.1/E.1.K8.

-

1

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

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie
Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Nazwa zajęć:

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Care and educational work methodology

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy:
Forma
studiów:

 stacjonarne
X niestacjonarne

3

Poziom studiów:
Status zajęć:

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

semestr zimowy
X semestr letni

Numer semestru: 6

2020/21

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-06L-78-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Katedra Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami, formami pracy opiekuńczo- wychowawczej z dziećmi, młodzieżą oraz
pracy opiekuńczej z ludźmi w wieku poprodukcyjnym i ich praktycznym zastosowaniem, a także z praktycznym
planowaniem, organizacją pracy wychowawców - opiekunów w różnych środowiskach wychowawczych - rodzinnych i
pozarodzinnych. Nabywanie przez studentów umiejętności prowadzenia zajęć w poszczególnych instytucjach, z
uwzględnieniem specyfiki wychowanków
Tematyka:
Ćwiczenia
1. Organizacja procesu opiekuńczo-wychowawczego w instytucjonalnych formach opieki.
2. Organizacja grup wychowawczych.
3. Planowanie pracy opekuńczo-wychowawczej.
4. Realizacja zajęć w czasie wolnym – zajęcia kulturalno-oświatowe, zajęcia profilaktyczne.
5. Warsztat pracy opiekuna-wychowawcy . Opracowanie scenariusza zajęć opiekuńczo-wychowawczych.
6. Trudności w pracy opiekuńczo-wychowawczej i ich przezwyciężanie.
7. Środowisko rodzinne – poznawanie właściwości. Organizacja spotkań z rodzicami.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

a)

ćwiczenia; liczba godzin 8;

Metody dydaktyczne:

metoda sytuacyjna, metody problemowe, dyskusja grupowa

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie
D. 1/E.1.W1. - miejsce danego przedmiotu
lub rodzaju zajęć w ramowych planach
nauczania na poszczególnych etapach
edukacyjnych;
D. 1/E.1.W2. - podstawę programową
danego przedmiotu, cele kształcenia i treści
nauczania przedmiotu lub prowadzonych
zajęć
na
poszczególnych
etapach
edukacyjnych, przedmiot lub rodzaj zajęć w
kontekście wcześniejszego i dalszego
kształcenia, strukturę wiedzy w zakresie
przedmiotu nauczania lub prowadzonych
zajęć oraz kompetencje kluczowe i ich
kształtowanie w ramach nauczania
przedmiotu lub prowadzenia zajęć;
D. 1/E.1.W3
.- integrację wewnątrz- i
międzyprzedmiotową;
zagadnienia
związane z programem nauczania tworzenie i modyfikację, analizę, ocenę,
dobór i zatwierdzanie oraz zasady
projektowania procesu kształcenia oraz
rozkładu materiału;

Umiejętności: Student potrafi
D. 1/E.1.U2. - przeanalizować rozkład
materiału;
D. 1/E.1.U3. identyfikować
powiązania
treści
nauczanego
przedmiotu lub prowadzonych zajęć z
innymi treściami nauczania;

Kompetencje: Student jest gotów do
D.1/E.1.K9.- stymulowania uczniów
do uczenia się przez całe życie przez
samodzielną pracę.

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

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

w ramach ćwiczeń: Opracowanie scenariusza zajęć opiekuńczo-wychowawczych, (dyskusja, rozwiązywanie problemów, gry
symulacyjne)
kolokwium
Arkusze zaliczeniowe
Kolokwium
Opracowanie scenariusza zajęć opiekuńczo-wychowawczych
Ocena końcowa składa się z: 50% oceny z kolokwium, 50% ocen uzyskiwanych w czasie ćwiczeń (opracowanie scenariusza
zajęć opiekuńczo-wychowawczych). Do zaliczenia zajęć jest wymagana obecność podczas ćwiczeń. Dopuszczalna jest jedna
absencja.
Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Biedroń M., Prokosz M., (red), Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej, Toruń 2001. Brągiel J.,Badora B., (red), Formy
opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Opole 2005.
Dąbrowski Z., .Kulpiński F., Pedagogika opiekuńcza.Historia-teoria-terminologia, Olsztyn 2000
Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka, Zielona Góra 2004
Gajewska G., Metodyka pracy opiekuńczo-wychowaczej, W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, T.III, Warszawa 2000
Jarosz E. Wysocka E. – „Diagnoza psychopedagogiczna – podstawowe problemy i rozwiązania”
Kamińska U., Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania, Katowice 2002
Kamińska U., „Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania”, Wyd. UŚ, Katowice 2004
Kelm A., Pedagogika opiekuńcza W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, T.IV, Warszawa 2005
Kelm A.,Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, rozdz.IV. Elementy metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, Warszawa 2000
Kępski Cz. (red.), Opieka i wychowanie, Lublin 1998
Materne J., Opiekuńcze funkcje szkoły, Warszawa, 1988.
Prokosz M., Choroba sieroca, Wyd. Harmonia, Gdańsk 2010. Prokosz M., Jakiego pedagoga potrzebuje współczesna szkoła W: Studenckie praktyki
pedagogiczne w szkole, E. Cyrańska, D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski (red), WUŁ, Łódź 2012, s. 33-62
Pyrzyk I., Rozwój teorii i metod polskiej pedagogiki opiekuńczej, Toruń 2006

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:
Ćwiczenia - liczba godzin 8 h– 0,3 ECTS
Przygotowanie do kolokwium – 20 h – 0,8 ECTS
Przygotowanie do ćwiczeń - 20 h - 0,8 ECTS
Opracowanie scenariusza zajęć opiekuńczo-wychowawczych - 20 h - 0,8 ECTS
Kwerenda literatury – 8 h – 0,3 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Ćwiczenia - liczba godzin 8 – 0,3 ECTS

75 h/ 3 ECTS

0,3 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:

kategoria efektu

Wiedza

D. 1/E.1.W1.

-

Oddziaływanie
zajęć na efekt
kierunkowy*)
1

Wiedza

D. 1/E.1.W2.

-

1

Wiedza

D. 1/E.1.W3.

-

1

Umiejętności

D. 1/E.1.U2.

-

1

Umiejętności

D. 1/E.1.U3.

-

1

Kompetencje

D.1/E.1.K9.

-

1

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

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie Efekty
uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Nazwa zajęć:

Stymulacja rozwoju artystycznego z metodyką

ECTS

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Stimulation of artistic development with methodology

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

Język wykładowy:
Forma
studiów:

 stacjonarne
X niestacjonarne

3

Poziom studiów:
Status zajęć:

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

semestr zimowy
X semestr letni

Numer semestru: 6

2020/21

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-06L-77-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Katedra Pedagogiki
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z procesem prawidłowego rozwoju dziecka w zakresie
rozwoju artystycznego oraz warunkami jego stymulacji i opieki nad nim. Student posiada pogłębioną wiedzę o
uwarunkowaniach, mechanizmach oraz efektach rozwoju jednostki w okresie dzieciństwa. Student określa poziom rozwoju
dziecka i jakość jego środowiska i umie opracować programy stymulujące i wspomagające rozwój jednostki w okresie
dzieciństwa
Zagadnienia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Charakterystyka rozwojowa dziecka. Potrzeby i możliwości.
Wspomaganie dzieci w wypowiadaniu się w formie rysunków i malowanek.
Jak małe dzieci rozpoznają barwy i jak je nazywają?
Wprowadzenie dziecka w świat kultury i sztuki.
Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne.
Zajęcia umuzykalniające metodą E.E. Gordona dla niemowląt i dzieci do lat 3.
Warunki i metody stymulowania rozwoju dziecka zdrowego,o prawidłowym rozwoju psychoruchowym –
stymulowanie muzyką rozwoju umysłowego.
8. Dziecko jako odbiorca, odtwórca i twórca muzyki oraz sztuki.
9. Muzykoterapia w pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi.
10. Arteterapia w pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwojowymi.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

a)
b)

wykłady; liczba godzin 16;
ćwiczenia; liczba godzin 8;

Metody dydaktyczne:

Wykład, metoda sytuacyjna, metody problemowe, dyskusja grupowa

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

brak

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie
D. 1/E.1.W10. - rolę diagnozy, kontroli i
oceniania w pracy dydaktycznej; ocenianie i
jego
rodzaje:
ocenianie
bieżące,
semestralne
i
roczne,
ocenianie
wewnętrzne i zewnętrzne; funkcje oceny;
D. 1/E.1.W11. - egzaminy kończące etap
edukacyjny i sposoby konstruowania
testów, sprawdzianów oraz innych narzędzi
przydatnych w procesie oceniania uczniów
w ramach nauczanego przedmiotu;

Umiejętności: Student potrafi
D. 1/E.1.U3.
- identyfikować
powiązania
treści
nauczanego
przedmiotu lub prowadzonych zajęć z
innymi treściami nauczania;
D. 1/E.1.U5
.- kreować sytuacje
dydaktyczne służące aktywności i
rozwojowi zainteresowań uczniów
oraz popularyzacji wiedzy;

Kompetencje: Student jest gotów do
D.1/E.1.K6. - budowania systemu
wartości i rozwijania postaw
etycznych
uczniów
oraz
kształtowania
ich
kompetencji
komunikacyjnych
i
nawyków
kulturalnych;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Przygotowanie prezentacji multimedialnej i wersji papierowej scenariusza zajęć opiekuńczo-wychowawczych z
wykorzystaniem wybranej metody stymulującej rozwój artystyczny.
Sprawdzian wiedzy w formie testu wyboru z wielokrotnych odpowiedzi

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Prezentacja multimedialna i scenariusz przeprowadzonych zajęć
Wydruk testu

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Przygotowanie prezentacji multimedialnej i wersji papierowej scenariusza zajęć opiekuńczo-wychowawczych z
wykorzystaniem wybranej metody stymulującej rozwój artystyczny - 50%,
Sprawdzian wiedzy w formie testu - 50%

Aktywny udział w zajęciach

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Bissinger - Ćwierz U. Muzyczna pedagogika zabawy" - poradnik metodyczny dla pedagogów i animatorów kultury. Klanza Lublin 2007
2. Bogdanowicz M. Dziecięce masażyki. Wyd. Harmonia, Gdańsk 2003
3. Bogdanowicz, M., Okrzesik, D. (2005). Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Gdańsk: Harmonia.
4. Brazelton, T. B. i Sparrow, J. D. (2013). Rozwój dziecka. Od 0 do 3 lat (tłum. A. Błaż). Sopot: Gdańskie
5. Wydawnictwo Psychologiczne
6. Brzezińska, A. (2000a). Aktywność zabawowa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka. W: A. Brzezińska (red.), Wygotski i z Wygotskim w tle (w serii:
Nieobecne Dyskursy, część VI) (s. 103-125). Toruń:Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika.
7. Domań R., Biśto I, Kaszyca J. Tańce, pląsy i zabawy przy muzyce dla dzieci w wieku przedszkolnym. Przedszkolak. Lublin 2003
8. Gluska A. (2012), Rozwój zmysłu słuchu i muzycznej wrażliwości od okresu prenatalnegodo wieku przedszkolnego, [w:] E. Czarniawska, Muzyka i my. O
różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka, Warszawa
9. Kisiel M. (2007), Pedagogiczne-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka, Dąbrowa Górnicza
10. Kwapich B., Kętrzyńska M., O gimnastyce Rudolfa Labana
11. Lawe A. Rozwijanie słuchu w zabawie. PZWL, Warszawa 1983
12. Lewandowska K. (2007), Muzykoterapia dziecięca, Gdańsk
13. Makarewicz K. Zajęcia muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem pedagogiki zabawy oraz metody wychowania muzycznego Carla Orffa. Grupa i Zabawa
Kwartalnik PSPiA KLANZA, nr 2 2001, Lublin
14. Pędzich Z., Psychoterapia tańcem i ruchem. W: "Psychoterapia. Szkoły i Metody." pod red. prof. L. Grzesiuk i H. Suszka, Eneteia, Warszawa, 2011
15. Sherborne W. (2002). Ruch Rozwijający dla dzieci. Warszawa: PWN.
16. Sacher W. A. (2004), Słuchanie muzyki klasycznej a kształtowanie emocjonalności dzieci,[w:] M. Knapik, W. A. Sacher, Sztuka w edukacji i terapii,
Kraków

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:
Wykłady- liczba godzin 16 h – 0,6 ECTS
Ćwiczenia - liczba godzin 8 h– 0,3 ECTS
Przygotowanie i prezentacja wybranej metody pracy dydaktycznej 30 h – 1,2 ECTS ,
Analiza literatury obowiązkowej poleconej przez prowadzącego 20 h -0,8 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Wykłady- liczba godzin 16 h – 0,6 ECTS
Ćwiczenia - liczba godzin 8 h – 0,3 ECTS

75 h/ 3 ECTS

1,0 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza

D. 1/E.1.W10.

-

Oddziaływanie
zajęć na efekt
)
kierunkowy*
1

Wiedza

D. 1/E.1.W11.

-

1

Umiejętności

D. 1/E.1.U3.

-

1

Umiejętności

D. 1/E.1.U5

-

1

Kompetencje

D.1/E.1.K6.

-

1

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

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie
Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Nazwa zajęć:

Stymulacja rozwoju motorycznego z metodyką

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Stimulation of motor development with methodology

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

ECTS

Język wykładowy:
Forma
studiów:

stacjonarne
X niestacjonarne

4

Poziom studiów:
Status zajęć:

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

semestr zimowy
X semestr letni

Numer semestru: 6

2020/21

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-06L-74-19

.
Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Katedra Pedagogiki

Założenia, cele i opis zajęć:

W trakcie zajęć student zdobywa podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym,
w kontekście rozwoju ruchowego i jego prawidłowości. Zapoznaje się także z elementarną wiedzą o metodyce
wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w terapii przez ruch.
Przedmiot ma na celu wdrożenie studenta do wykorzystywania podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki oraz
powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów uczniów poddawanych terapii przez ruch.
Dzięki temu student potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych
z terapią przez ruch. Specyfika prowadzenia tego typu terapii i zadania wykonywane podczas zajęć uświadamiają
studentowi wagę zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki
zawodowej, zwłaszcza w odniesieniu do prowadzenia terapii przez ruch. Wymaga to od studenta odpowiedzialnego
przygotowywania się do swojej pracy, projektowania i wykonywania działań terapeutycznych.
Podczas zajęć realizowane są zagadnienia:
1. Rozwój ruchowy człowieka w ontogenezie i metody diagnozy i pomiaru sprawności motorycznej.
2. Ruch jako metoda aktywizacji wspomagania rozwoju dziecka.
3. Gry i zabawy ruchowe dla dzieci.
4. Znaczenie rozwoju ruchowego dla prawidłowego rozwoju umysłowego.
5. Metoda Weroniki Sherborne.
6. Gimnastyka Twórcza i Ekspresyjna Rudolfa Labana.
7. Edukacja przez ruch D. Dziamskiej.
8. Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennissona.
9. Metoda Carla Orffa.
10. Terapia przez taniec.

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

a)
b)

wykłady; liczba godzin 16;
ćwiczenia; liczba godzin 8;

Metody dydaktyczne:

Wykład, metoda sytuacyjna, metody problemowe, dyskusja grupowa

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Znajomość czynników warunkujących prawidłowy rozwój psychomotoryczny, zaburzeń leżących u podłoża trudności w
uczeniu się.

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie
D. 1/E.1.W5.
. konwencjonalne i
niekonwencjonalne metody nauczania, w
tym metody aktywizujące i metodę
projektów, proces uczenia się przez
działanie, odkrywanie lub dociekanie
naukowe oraz pracę badawczą ucznia, a
także zasady doboru metod nauczania
typowych dla danego przedmiotu lub
rodzaju zajęć;
D. 1/E.1.W7.- organizację pracy w klasie
szkolnej
i
grupach:
potrzebę
indywidualizacji nauczania, zagadnienie
nauczania interdyscyplinarnego, formy
pracy specyficzne dla danego przedmiotu
lub rodzaju zajęć: wycieczki, zajęcia
terenowe i laboratoryjne, doświadczenia i
konkursy oraz zagadnienia związane z pracą
domową;

Umiejętności: Student potrafi
D. 1/E.1.U5
.- kreować sytuacje
dydaktyczne służące aktywności i
rozwojowi zainteresowań uczniów
oraz popularyzacji wiedzy;
D. 1/E.1.U7.- dobierać metody pracy
klasy oraz środki dydaktyczne, w tym z
zakresu technologii informacyjnokomunikacyjnej, aktywizujące uczniów
i uwzględniające ich zróżnicowane
potrzeby edukacyjne;

Kompetencje: Student jest gotów do
D.1/E.1.K3 zachęcania uczniów do
podejmowania prób badawczych
oraz systematycznej aktywności
fizycznej;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Przygotowanie prezentacji multimedialnej i wersji papierowej scenariusza zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem wybranej
metody.
Sprawdzian wiedzy w formie testu wyboru z wielokrotnych odpowiedzi

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Prezentacja multimedialna i scenariusz przeprowadzonych zajęć
Wydruk testu

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Miejsce realizacji zajęć:

Przygotowanie prezentacji multimedialnej i wersji papierowej scenariusza zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem wybranej
metody - 50%,
Sprawdzian wiedzy w formie testu - 50%
Aktywny udział w zajęciach
Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Bogdanowicz, M., Okrzesik, D. (2005). Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Gdańsk: Harmonia.
2. Pędzich Z., Psychoterapia tańcem i ruchem. W: "Psychoterapia. Szkoły i Metody." pod red. prof. L. Grzesiuk i H. Suszka, Eneteia, Warszawa, 2011
3. Sherborne W. (2002). Ruch Rozwijający dla dzieci. Warszawa: PWN.
4. Literatura uzupełniająca:
5. Bissinger - Ćwierz U. Muzyczna pedagogika zabawy" - poradnik metodyczny dla pedagogów i animatorów kultury. Klanza Lublin 2007
6. Bogdanowicz M. Dziecięce masażyki. Wyd. Harmonia, Gdańsk 2003
7. Domań R., Biśto I, Kaszyca J. Tańce, pląsy i zabawy przy muzyce dla dzieci w wieku przedszkolnym. Przedszkolak. Lublin 2003
8. Kwapich B., Kętrzyńska M., O gimnastyce Rudolfa Labana
9. Lawe A. Rozwijanie słuchu w zabawie. PZWL, Warszawa 1983
10. Makarewicz K. Zajęcia muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem pedagogiki zabawy oraz metody wychowania muzycznego Carla Orffa. Grupa i Zabawa
Kwartalnik PSPiA KLANZA, nr 2 2001, Lublin
11. Maszczak T. Wychowanie fizyczne specjalne. AWF Warszawa
12. Przasnyska M. (1986). Wychowanie fizyczne dzieci upośledzonych umysłowo wg programu W. Sherborne. Kultura Fizyczna, 3-4, 4.
13. Przasnyska M. (1987). Założenia i realizacja programu ruchu wg. W. Sherborne. Kultura Fizyczna, 5-6, s.
14. Przasnyska M. (1989). Nauczanie kultury fizycznej w szkole życia według "programu ruchu" Weroniki
15. Sherborne W. (1983). Ćwiczenia ruchowe dla dzieci głębiej upośledzonych umysłowo. Szkoła Specjalna, 4, 295-303.
16. Sherborne. Szkoła Specjalna, 2, 130-136.
17. Vopel K.W., Od stop do głów. Gry zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat Wyd Jedność, Kielce 2004
18. Sherborne W. Ruch rozwijający dla dzieci. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
19. Stadnicka J., Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową WSiP, Warszawa 1998
20. Wena A.N, „Taniec motyla" Poznań 2006
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:
Wykłady- liczba godzin 16 h– 0,6 ECTS
Ćwiczenia - liczba godzin 8 h– 0,3 ECTS
Przygotowanie i prezentacja wybranej metody terapeutycznej 20 h – 0,8 ECTS
Analiza literatury obowiązkowej poleconej przez prowadzącego 25 h -1,0 ECTS
Analiza Kart Diagnozy Rozwoju Psychoruchowego Dziecka 0-36 miesięcy J. Cieszyńskiej i M. Korendo 30 h – 1,2 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Wykłady- liczba godzin 16 h– 0,6 ECTS
Ćwiczenia - liczba godzin 8 h – 0,3 ECTS

100 h/ 4 ECTS

1,0 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie
Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Wiedza

D. 1/E.1.W5.

-

Oddziaływanie
zajęć na efekt
)
kierunkowy*
1

Wiedza

D. 1/E.1.W7.

-

1

Umiejętności

D. 1/E.1.U5.

-

1

Umiejętności

D. 1/E.1.U7.

-

1

Kompetencje

D.1/E.1.K3.

-

1

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

Nazwa zajęć:

ECTS

Stymulacja rozwoju społeczno-emocjonalnego z metodyką

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

Stimulation of socio-emotional development with methodology
Pedagogika

Język wykładowy:
Forma
studiów:

stacjonarne
X niestacjonarne

4

Poziom studiów:
Status zajęć:

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

semestr zimowy
X semestr letni

Numer semestru: 6

2020/21

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-06L-76-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Katedra Pedagogiki
W trakcie zajęć student zdobywa podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym,
w kontekście rozwoju społeczno-emocjonalnego i jego prawidłowości. Określa poziom rozwoju dziecka i jakość jego
środowiska i umie opracować programy stymulujące i wspomagające rozwój jednostki w okresie dzieciństwa

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Zagadnienia:
1. Pojęcie i definicje rozwoju .Charakterystyka okresów rozwojowych dziecka.
2. Wieloczynnikowa teoria rozwoju człowieka.
3. Analiza czynników biologicznych sprzyjających rozwojowi dziecka lub zaburzających jego rozwój.
4. Analiza czynników środowiskowych sprzyjających rozwojowi dziecka lub zaburzających jego rozwój.
5. Warunki i metody stymulowania rozwoju dziecka zdrowego,o prawidłowym rozwoju psychoruchowym oraz
rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi.
6. Kompetencje społeczno-emocjonalne w pierwszych trzech latach życia.
7. Charakterystyka rozwoju osobowości dziecka na poszczególnych etapach rozwoju. Analiza cech kształtujących
stosunek dziecka do samego siebie i sposób realizacji zadań życiowych oraz umiejętności interpersonalnych.
8. Stymulowanie rozwoju emocjonalno- społecznego u dziecka (drama, zabawy w role ,bajki
terapeutyczne).Ćwiczenia kształtujące pożądane cechy osobowościowe u dzieci z różnorodnymi zaburzenia
rozwojowymi.(Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Mobilna Rekreacja Muzyczna M.Kieryła,Dotyk i
komunikacja Ch. Knilla,bajkoterapia ).
9. Dziecięce zabawy i sytuacje zadaniowe w wychowaniu społeczno-emocjonalnym dziecka.
10. Podstawy rozwoju autonomii i samoświadomości. Jak wspierać dzieci w kształtowaniu własnego Ja oraz
poznawaniu otoczenia, w którym przebywają?
11. Rola psychologa w niesieniu pomocy rodzinie w sprawowaniu opieki nad dzieckiem z zaburzonym rozwojem
(analiza specyficznych problemów opiekuńczo wychowawczych w rodzinach.
12. Program rozwijania inteligencji emocjonalnej u dzieci.
13. Narzędzia do badania kompetencji społecznych.
a)
b)

wykłady; liczba godzin 16;
ćwiczenia; liczba godzin 8;

Metody dydaktyczne:

Wykład, metoda sytuacyjna, metody problemowe, dyskusja grupowa

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Psychologia rozwojowa, Psychologia ogólna

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie
D. 1/E.1.W12.- 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;
D. 1/E.1.W13.
- znaczenie rozwijania
umiejętności osobistych i społecznoemocjonalnych
uczniów:
potrzebę

Umiejętności: Student potrafi
D. 1/E.1.U1. skonstruować
sprawdzian służący ocenie danych
umiejętności uczniów;
D. 1/E.1.U9
.- skonstruować
sprawdzian służący ocenie danych
umiejętności uczniów;

Kompetencje: Student jest gotów do
D.1/E.1.K5. kształtowania
umiejętności współpracy uczniów, w
tym grupowego rozwiązywania
problemów;

kształtowania umiejętności współpracy
uczniów, w tym grupowego rozwiązywania
problemów oraz budowania systemu
wartości i rozwijania postaw etycznych
uczniów, a także kształtowania kompetencji
komunikacyjnych i nawyków kulturalnych;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Przygotowanie prezentacji multimedialnej i wersji papierowej scenariusza zajęć opiekuńczo-wychowawczych z
wykorzystaniem wybranej metody wspomagającej rozwój społeczno-emocjonalny dziecka.
Sprawdzian wiedzy w formie testu wyboru z wielokrotnych odpowiedzi

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Prezentacja multimedialna i scenariusz przeprowadzonych zajęć
Wydruk testu

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Przygotowanie prezentacji multimedialnej i wersji papierowej scenariusza zajęć opiekuńczo-wychowawczych z
wykorzystaniem wybranej metody wspomagającej rozwój społeczno-emocjonalny dziecka - 50%,
Sprawdzian wiedzy w formie testu - 50%
Aktywny udział w zajęciach

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Appelt, K. (2005). Wiek poniemowlęcy. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. Brzezińska (red.),Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna
psychologia rozwojowa (s. 95-130). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
2. Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
3. Bokus, B. (1984). Nawiązywanie interakcji społecznych przez małe dziecko. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
4. Boni, M. (2009). Polska 2030. Zadania rozwojowe. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
5. Bowlby, J. (2007). Przywiązanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6. Brazelton, T. B. i Sparrow, J. D. (2013). Rozwój dziecka. Od 0 do 3 lat (tłum. A. Błaż). Sopot: Gdańskie
7. Wydawnictwo Psychologiczne
8. Brzezińska, A. (2000a). Aktywność zabawowa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka. W: A. Brzezińska (red.), Wygotski i z Wygotskim w tle (w serii:
Nieobecne Dyskursy, część VI) (s. 103-125). Toruń:Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika.
9. Brzezińska, A. (2000b). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
10. Brzezińska, A. I. i Czub, M. (2012). Wczesna opieka i edukacja dzieci w Polsce w kontekście europejskim. Polityka Społeczna, 15-19.
11. Cudak, H. (2012). Strukturalne przeobrażenia rodziny polskiej. Pedagogika Rodziny, 2(3), 73-82.
12. Czub, M. (2003a). Znaczenie wczesnych więzi społecznych dla rozwoju emocjonalnego dziecka. Forum Oświatowe, 2(29), 31-49.
13. Czub, M. (2003b). Społeczna natura rozwoju emocjonalnego. W: A. Brzezińska, S. Jabłońskii M. Marchow (red.), Niewidzialne źródła. Szanse rozwoju w
okresie dzieciństwa (s. 55-70). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.103
14. Rozwój społeczno-emocjonalny w pierwszych sześciu latach życia. Perspektywa jednostki, rodziny i społeczeństwa
15. Czub, M. (2005). Wiek niemowlęcy. Jak rozpoznać potencjał dziecka? W: A. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna
psychologia rozwojowa (s. 41-66). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
16. Czub, M. (2014a). Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku 1,5 do 5,5lat. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań
Edukacyjnych
17. Erikson, E. H. (2000). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
18. Schaffer, H. R. (2006). Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
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:
Wykłady- liczba godzin 16 h – 0,6 ECTS
Ćwiczenia - liczba godzin 8 h– 0,3 ECTS
Przygotowanie i prezentacja wybranej metody dydaktycznej 25 h- 1 ECTS
Analiza literatury obowiązkowej poleconej przez prowadzącego 25h - 1 ECTS
Analiza Kart zestawu narzędzi TROS-KA dla uczniów w wieku od 9 do 13 lat 25h – 1 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Wykłady- liczba godzin 15 – 0,6 ECTS
Ćwiczenia - liczba godzin 8 – 0,3 ECTS

100 h/ 4 ECTS

1,0 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza

D. 1/E.1.W12.

-

Oddziaływanie
zajęć na efekt
)
kierunkowy*
1

Wiedza

D. 1/E.1.W13.

-

1

Umiejętności

D. 1/E.1.U1

-

1

Umiejętności

D. 1/E.1.U9.

-

1

Kompetencje

D.1/E.1.K5.

-

1

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

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie
Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

Nazwa zajęć:

Stymulacja rozwoju umysłowego z metodyką

ECTS

Tłumaczenie nazwy na j. angielski:

Stimulation of cognitive development with methodology

Zajęcia dla kierunku studiów:

Pedagogika

Język wykładowy:
Forma
studiów:

stacjonarne
X niestacjonarne

4

Poziom studiów:
Status zajęć:

 podstawowe
X kierunkowe

X obowiązkowe
 do wyboru

Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):

semestr zimowy
X semestr letni

Numer semestru: 6

2020/21

Numer katalogowy:

WNH-P-1Z-06L-75-19

Koordynator zajęć:
Prowadzący zajęcia:
Jednostka realizująca:

Wydział Socjologii i Pedagogiki

Jednostka zlecająca:

Katedra Pedagogiki
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi stymulacji rozwoju mowy i języka
małego dziecka. Prezentacja zagadnień związanych z procesem prawidłowego rozwoju dziecka oraz warunkami jego
stymulacji i opieki nad nim. Przedstawienie spektrum zagadnień związanych z procesem zaburzonego rozwoju dziecka oraz
specyficznymi warunkami jego stymulacji i oddziaływań opiekuńczych.

Założenia, cele i opis zajęć:

Formy dydaktyczne, liczba godzin:

Zagadnienia:
1. Pojęcie i definicje rozwoju. Charakterystyka okresów rozwojowych.
2. Rozwój mowy dziecka – omówienie. Ocena zdolności komunikacyjnych dziecka.
3. Na czym polega wspomaganie dzieci w sprawnym mówieniu i porozumiewaniu się z dorosłymi i dziećmi?
4. Rozwój myślenia dziecka – omówienie.
5. Zabawy i sytuacje zadaniowe wspomagające rozwój umysłowy dzieci.
6. Jak wspierać dzieci w kształtowaniu własnego Ja oraz poznawaniu otoczenia, w którym przebywają?
7. Zwierzęta i rośliny w otoczeniu dzieci.
8. Symulowanie rozwoju umysłowego dzieci przy zastosowaniu gier planszowych komputerowych, zagadki, rebusy,
ćwiczenia w opracowaniu E.GruszczykKolczyńskieji.
9. Psychostymulacyjna metoda rozwijania mowy i myślenia dziecka" M Młynarskiej i T.Smereki)-u dzieci z
prawidłowym i zaburzonym rozwojem.z dziećmi.
10. Elementy integracji sensorycznej - stymulacja multisensoryczna.
11. Współczesna literatura dziecięca - możliwości wykorzystania w pracy z dzieckiem.
12. Rola psychologa w niesieniu pomocy rodzinie w sprawowaniu opieki nad dzieckiem z zaburzonym rozwojem
(analiza specyficznych problemów opiekuńczo wychowawczych w rodzinach z dzieckiem z niepełnosprawnością
intelektualną,z autyzmem, z niesprawnością sensoryczną,z niesprawnością ruchową,z zaburzeniami mowy

a)
b)

wykłady; liczba godzin 16;
ćwiczenia; liczba godzin 8;

Metody dydaktyczne:

Wykład, metoda sytuacyjna, metody problemowe, dyskusja grupowa

Wymagania formalne
i założenia wstępne:

Psychologia rozwojowa, Psychologia ogólna

Efekty uczenia się:

Wiedza: Student zna i rozumie
D. 1/E.1.W8. - sposoby organizowania
przestrzeni
klasy
szkolnej,
z
uwzględnieniem zasad projektowania
uniwersalnego:
środki
dydaktyczne
(podręczniki i pakiety edukacyjne), pomoce
dydaktyczne - dobór i wykorzystanie
zasobów
edukacyjnych,
w
tym
elektronicznych
i
obcojęzycznych,
edukacyjne zastosowania mediów i
technologii informacyjno-komunikacyjnej;
myślenie komputacyjne w rozwiązywaniu
problemów w zakresie nauczanego
przedmiotu lub prowadzonych zajęć;
potrzebę wyszukiwania, adaptacji i
tworzenia
elektronicznych
zasobów

Umiejętności: Student potrafi
D. 1/E.1.U1.- identyfikować typowe
zadania szkolne z celami kształcenia, w
szczególności
z
wymaganiami
ogólnymi podstawy programowej, oraz
z kompetencjami kluczowymi;
D. 1/E.1.U4. - dostosować sposób
komunikacji do poziomu rozwojowego
uczniów;

Kompetencje: Student jest gotów do
D.1/E.1.K7 rozwijania u
uczniów ciekawości, aktywności i
samodzielności poznawczej oraz
logicznego i krytycznego myślenia;

edukacyjnych
i
projektowania
multimediów;
D. 1/E.1.W9.- metody kształcenia w
odniesieniu do nauczanego przedmiotu lub
prowadzonych zajęć, a także znaczenie
kształtowania postawy odpowiedzialnego i
krytycznego wykorzystywania mediów
cyfrowych oraz poszanowania praw
własności intelektualnej;

Sposób weryfikacji efektów uczenia
się:

Przygotowanie prezentacji multimedialnej i wersji papierowej scenariusza zajęć edukacyjnych, realizowanych z wybranego
przez siebie obszaru, analiza Kart zestawu narzędzi TROS-KA dla uczniów w wieku od 9 do 13 lat.
Sprawdzian wiedzy w formie testu wyboru z wielokrotnych odpowiedzi

Forma dokumentacji osiągniętych
efektów uczenia się:

Prezentacja multimedialna i scenariusz przeprowadzonych zajęć
Wydruk testu, analiza Kart zestawu narzędzi TROS-KA dla uczniów w wieku od 9 do 13 lat.

Elementy i wagi mające wpływ
na ocenę końcową:

Przygotowanie prezentacji multimedialnej i wersji papierowej scenariusza zajęć edukacyjnych, - 50%
Sprawdzian wiedzy – 50%
Aktywny udział w zajęciach

Miejsce realizacji zajęć:

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca:
1. Ames L.B., Baker S.M. — Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat, Gdańsk, 2010, GWP
2. Bieńkowska K., 2012, Jak dzieci uczą się mówić, Warszawa.
3. Błeszyński J.J. (red.), 2008, Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Kraków.
4. Boyd D.,Bee H. — Psychologia rozwoju człowieka, Poznań, 2008, Zysk i S-ka
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Cieszyńska J., Korendo M., 2012, Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka. Od noworodka do 6 roku życia, Karków.
Cytowska B., Winczura E., 2016, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Kraków.
Czaplewska E., Milewski S., 2011, Diagnoza logopedyczna, Sopot.
Diener K., 1999, Profilaktyka zaburzeń mowy. Przewodnik dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i lekarzy, Kielce.
Dołęga Z., 2003. Promowanie rozwoju mowy w okresie dzieciństwa. Prawidłowości rozwoju, diagnozowanie i profilaktyka, Katowice.
Dubisz S. (red.), 2004, Nauka o języku dla polonistów, Warszawa.
Emiluta-Rozya D., 1994, Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa.
Emiluta – Rozya D., Mierzejewska H., Atys P., 2004, Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń mowy u dzieci 2, 4, 6-letnich, Warszawa
Franczyk A., Krajewska K., 2002, Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju mowy, Kraków.
Gruszczyk-Kolczyńska E., 2000, Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się, Warszawa.
Jodzis D., 2013, Dysfunkcje integracji sensorycznej a sprawność językowa dzieci w młodszym wieku szkolnym, Gdańsk.
Jutrzyna E., 2005, Wykorzystanie muzyki w terapii logopedycznej, [w:] L. Huryło, M. Zaorska (red.), Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z
zaburzeniami mowy, Olsztyn.
Michalak-Widera I., Węsierska K., 2012, Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym, Katowice.
Okraska-Ćwiek B., 2016, Przedszkolaki - sensoraki : scenariusze zajęć z terapii integracji sensorycznej do pracy z małymi dziećmi, Warszawa.
Patkiewicz J. (red.), 2016, Znaczenie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju człowieka : monografia, Wrocław.
Rocławski B. (red.), 1991, Opieka logopedyczna od poczęcia, Gdańsk.
Szmigielska Narbutt E., 2014, Elementy integracji sensorycznej w przedszkolu – niezbędnik nauczyciela, Warszawa

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:
Wykłady- liczba godzin 16 h – 0,6 ECTS
Ćwiczenia - liczba godzin 8 h – 0,3 ECTS
Przygotowanie i prezentacja wybranej metody pracy dydaktycznej 25 h- 1 ECTS
Analiza literatury obowiązkowej poleconej przez prowadzącego 25 h - 1 ECTS
Analiza Kart zestawu narzędzi TROS-KA dla uczniów w wieku od 9 do 13 lat 25 h – 1 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia:
Wykłady- liczba godzin 16 h– 0,6 ECTS
Ćwiczenia - liczba godzin 8 h– 0,3 ECTS

100 h/ 4 ECTS

1,0 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu:
kategoria efektu

Wiedza

D. 1/E.1.W8.

-

Oddziaływanie
zajęć na efekt
)
kierunkowy*
1

Wiedza

D. 1/E.1.W9.

-

1

Umiejętności

D. 1/E.1.U1.

-

1

Umiejętności

D. 1/E.1.U4.

-

1

Kompetencje

D.1/E.1.K7.

-

1

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

Odniesienie do efektów uczenia się w wybranym zakresie
Efekty uczenia się dla zajęć:

Odniesienie do efektów dla programu
studiów dla kierunku

