PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

ELEMENTY DIAGNOZY I TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Kod
przedmiotu

05.1-IHPEDPEDTP

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny
Edukacja przedszkolna i
Specjalność
wczesnoszkolna

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr III

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

15

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

9

Razem

15

Razem

9

Praca własna studenta

35

Praca własna studenta

41

Razem

50

Razem

50

ECTS

2

ECTS

2

CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie studentów z wiadomościami na temat istoty procesu profilaktyki, terapii i diagnozy pedagogicznej.
Zapoznanie studentów z przyczynami i objawami trudności dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnymi.
Zapoznanie z metodami pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kształcenie umiejętności projektowania i prowadzenia
zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w zależności od rodzaju dysfunkcji dziecka.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Podstawy wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

W2

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie
pokrewnych dyscyplin naukowych
posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce
pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych i
uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju

K_W01

NW_f

Umiejętności
U1

potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w
odniesieniu do dzieci z trudnościami edukacyjnymi

K_U06

U2

U3

posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie
wniosków
potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i
metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji
pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na
poszczególnych etapach edukacyjnych

NU_e

NU_c

Kompetencje społeczne
K1

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne w odniesieniu
do dzieci z trudnościami edukacyjnymi

K_K08

K2

ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów

NK_e

K3

ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych
(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

NK_c

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

W

Liczba godzin
C

Istota
profilaktyki,
diagnozy
i terapii
pedagogicznej
Zakresprocesu
profilaktyki,
diagnozy
oraz zasady
i organizacja
pracy terapeutycznej z dziećmi, trójtorowy
system terapii pedagogicznej

2

Konstruowanie klasowych i szkolnych programów profilaktycznych i diagnostycznych.

2

Diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się

2

Diagnoza i terapia dzieci wybitnie zdolnych

2

Dysleksja rozwojowa – istota, etiologia, rodzaje

2

Metody pracy z dzieckiem ryzyka dysleksji

2

2

Współpraca z rodzicami ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i specjalistami.

RAZEM

L /P

1
0

15

0

W

Liczba godzin
C

L /P

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat
Istota procesu profilaktyki, diagnozy i terapii pedagogicznej

2

Zakres profilaktyki, diagnozy oraz zasady i organizacja pracy terapeutycznej z dziećmi, trójtorowy
system terapii pedagogicznej

2

Diagnoza i terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się

2

Diagnoza i terapia dzieci wybitnie zdolnych

2

Dysleksja rozwojowa – istota, etiologia, rodzaje

1

RAZEM

0

9

0

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność
na zajęciach

70%

20%

10%

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis
Waga w werfikacji efektów kształcenia

W1

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin
naukowych

W2
U1

posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce
pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych i uwzględniającą
specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju
potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w odniesieniu do
dzieci z trudnościami edukacyjnymi

U2

posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków

U3

potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki
szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz
dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych

K1

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne w odniesieniu do dzieci z
trudnościami edukacyjnymi

K2

ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów

K3

ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych
(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Stacjonarne

Niestacjonarne

15
35
50
2

9
41
50
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

LITERATURA
Podstawowa

1

Bogdanowicz M., O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu, Lublin 1994.

2

Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Gdańsk 2002.

3

Burtowy M., Twardowski A. (red.), Terapia pedagogiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym, Kalisz 1996.

4

Czajkowska J., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, Warszawa 1990.

5

Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2001.

6

Włoch S., Włoch A., Diagnoza całosciowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Warszawa 2009.

7

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej, Kraków 2011.
Uzupełniajaca

1

Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 1998.

2

Nyczaj-Drąg M. (red.), Poznawanie i pomoc dziecku z trudnościami edukacyjnymi, Zielona Góra 2004.

3

Pazio B., Pazio G., Szkoła, która ochrania. Szkolny program profilaktyki, Kraków 2002.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Kod
przedmiotu

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA

05.1-IHPEDP-PP

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny
Edukacja przedszkolna i
Specjalność
wczesnoszkolna

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr III

Forma zaliczenia Egzamin

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

15

Wykład

9

Ćwiczenia

15

Ćwiczenia

9

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

Razem

30

Razem

18

Praca własna studenta

20

Praca własna studenta

32

Razem

50

Razem

50

ECTS

2

ECTS

2

CELpedagogiki
PRZEDMIOTU
Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami na temat
przedszkonej, nauczyciela przedszkolnego oraz cech rozwojowych,
potrzeb i doświadczeń dziecka w wieku przedszkolnym oraz rodzajów i typowych cech sytuacji dziecka w przedszkolu, istoty wychowania, opieki
i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym. Zapoznanie studentów z celami, zasadami, treściami, metodami i formami pracy dydaktycznowychowawczej w przedszkolu.
Kształcenie umiejętności i kompetencji w zakresie kształtowania umiejętności opracowania projektu ofert edukacyjnych dla dzieci w wieku
przedszkolnym oraz analizy i oceny programów/pakietów edukacyjnych stosowanych w edukacji przedszkolnej.
Rozwijanie kompetencji w zakresie projektowania i prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym.
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Podstawy dydaktyki ogólnej, teorii wychowania i psychologii rozwojowej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

W2

Student ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki przedszkolnej w systemie innych nauk
oraz o jej przedmiotowych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Zna podstawowe
pojęcia stosowane w pedagogice przedszkolnej.
Posiada wiedzę na temat podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i
nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji (np. instruktorów harcerskich) oraz specyfiki
funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości
rozwojowych
Umiejętności

K_W02 NW_d

U1

Student posiada umiejętość prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii odnośnie
edukacji przedszkolnej, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw
teoretycznych oraz poglądów róznych autorów.

K_U14 NU_d

Kompetencje społeczne
K1

Studet jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami
pracującymi w przedszkolu, jak i poza nim - zarówno podczas pracy indywidualnej jak i
zespołowej.

K_K07 NK_a

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

Liczba godzin
W

Pedagogika przedszkolna jako nauka i subdyscyplina pedagogiki - jej przedmiot, cele, zadania, funkcje i
wspólpraca z innymi subdyscyplinami pedagogki i naukami.

2

Podstawowe pojęcia stosowane w pedagogice przedszkolnej: dziecko, dzieciństwo, edukacja przedszkolna,
przedszkole, czas, liczba, przestrzeń e edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. Zasady i formy pracy
pedagogicznej w przedszkolu, alternatywne formy wychowania przedszkolnego, rodzaje przedszkoli.

4

Modele organizacji pracy w przedszkolu.

1

C

2

Dziecko w wieku przedszkolnym - potrzeby, okresy sensytywne w rozwoju, rozwój fizyczny, intelektualny,
emocjonalny, społeczno-moralny, poziom aktualnego i strefa najbliżeszgo rozwoju.

2

Współpraca nauczyciela przedszkolnego z z rodzicami dzieci, pracownikami przedszkola i środowiskiem
społecznym.

2

Nauczyciel przedszkolny - kompetencje, kwalifikacje, dokumentacja, planowanie rozwoju zawodowego.

1

2

Zabawa jako potrzeba dziecka i strategia edukacyjna.

2

2

Strategia zadaniowa w edukacji dziecka w wieku przedszkolnym. Projekt ofert.

1

2

Samodzielnośc i niesamodzielność dziecka.

L /P

1

Środowisko przedszkolne a adaptacja dziecka w przedszkolu.

2

Planowanie pracy pedagogicznej z dziecmi w wieku przedszkolnym.

2

RAZEM

15

2

15

0

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat

Liczba godzin
W

Pedagogika przedszkolna jako nauka i subdyscyplina pedagogiki - jej przedmiot, cele, zadania, funkcje i
wspólpraca z innymi subdyscyplinami pedagogki i naukami.

2

Podstawowe pojęcia stosowane w pedagogice przedszkolnej: dziecko, dzieciństwo, edukacja przedszkolna,
przedszkole, czas, liczba, przestrzeń w e w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. Zasady i formy pracy
pedagogicznej w przedszkolu, alternatywne formy wychowania przedszkolnego, rodzaje przedszkoli.

4

C

Modele organizacji pracy przedszkola.

1

Dziecko w wieku przedszkolnym - potrzeby, okresy sensytywne w rozwoju, rozwój fizyczny, intelektualny,
emocjonalny, społeczno-moralny, poziom aktualnego i strefa najbliżeszgo rozwoju.

2

Współpraca nauczyciela przedszkolnego z z rodzicami dzieci, pracownikami przedszkola i środowiskiem
społecznym.

1

Nauczyciel przedszkolny - kompetencje, kwalifikacje, dokumentacja, planowanie rozwoju zawodowego.

1

1

Zabawa jako potrzeba dziecka i strategia edukacyjna.

1

Strategia zadaniowa w edukacji dziecka w wieku przedszkolnym. Projekt ofert.

1

L /P

Samodzielność i niesamodzielność dziecka.

1

Środowisko przedszkolne a adaptacja dziecka w przedszkolu.

2

Planowanie pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym.

1

RAZEM

9

9

0

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność
na zajęciach

70%

20%

10%

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis

W1

Student ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki przedszkolnej w systemie innych nauk oraz o jej
przedmiotowych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Zna podstawowe pojęcia stosowane w
pedagogice przedszkolnej.

W2

Posiada wiedzę na temat podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i
partnerów szkolnej edukacji (np. instruktorów harcerskich) oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i
młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych

U1

Student posiada umiejętość prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii odnośnie edukacji
przedszkolnej, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych oraz
poglądów róznych autorów.

K1

Studet jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami pracującymi w
przedszkolu, jak i poza nim - zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej.

Waga w werfikacji efektów kształcenia

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Stacjonarne

Niestacjonarne

30
20
50
2

18
32
50
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

LITERATURA
Podstawowa

1

Jaszczyszyn E., Szada-Borzyszkowska, (2010), pod. red., Edukacja dziecka. Mity i fakty, Białystok.

2

Klim-Klimaszewska A., (2010), Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa. Warszawa.

3

Szafer R., (2018), Psychologia dziecka, PWN, Warszawa.

4

Waloszek D. (2006), Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań, Kraków.

5

Waloszek D., (1992), Funkcje przedszkola wobec dziecka, Wychowanie Przedszkolne, ODN Zielona Góra

6

Waloszek D., (2005), pod red., Edukacja dzieci sześcioletnich w Polsce, Zielona Góra.

7

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej, Kraków 2011.

8

Nowak-Łojewska, Olczak A., (2015), Przedszkole edukacyjny sukces dziecka czy zmarnowane szanse?, UZ, Zielona Góra.
Uzupełniajaca

1

Guz S., Zwierzchowska I., (2010), O pomyślny start szkolny dziecka, Warszawa.

2

Kapica G., (2006), Współczesne konteksty dzieciństwa, pod red., Racibórz.

3

Śliwerski B., (2007), Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Gdańsk.

4

Waloszek D., (2009), Wybrane zagadnienia edukacji człowieka w dzieciństwie, pod. red., „Bliżej Przedszkola”, Kraków.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Kod
przedmiotu

PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA

05.1-IH- PEDPPW

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny

Kierunek studiów Pedagogika

Specjalność Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr III

Forma zaliczenia Egzamin

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE
Wykład
Ćwiczenia

STUDIA NIESTACJONARNE
15

Wykład

9

15

Ćwiczenia

9

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

Razem

30

Razem

18

Praca własna studenta

20

Praca własna studenta

32

Razem

50

Razem

50

ECTS

2

ECTS

2

CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami na temat cech rozwojowych, potrzeb i doświadczeń dziecka w wieku wczesnoszkolnym oraz rodzajów i
typowych cech sytuacji dziecka w szkole, istoty kształcenia zintegrowanego w klasach I-III. Zapoznanie studentów z celami, treściami, metodami i formami
pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasach I-III.
Kształcenie umiejętności i kompetencji w zakresie kształtowania pojęć u dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz analizy i oceny programów/podręczników do
kształcenia zintegrowanego.
Rozwijanie kompetencji w zakresie projektowania i prowadzenia zajęć zintegrowanych do podanego tematu dnia.
Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami na temat cech rozwojowych, potrzeb i doświadczeń dziecka w wieku wczesnoszkolnym oraz rodzajów i

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Podstawy dydaktyki ogólnej, teorii wychowania i psychologii rozwojowej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

Student ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki wczesnoszkolnej w systemie innych nauk
oraz o jej przedmiotowych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Zna podstawowe
pojęcia stosowane w pedagogice wczesnoszkolnej.

U1

Student posiada umiejętość prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii odnośnie
edukacji wczesnoszkolnej, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw
teoretycznych oraz poglądów róznych autorów.

K_W02 NW_d NW_h

Umiejętności
K_U14 NU_d

Kompetencje społeczne

K1

Student posiada samowiedzę na temat własnego profesjonalizmu z zakresu pedagogiki
wczesnoszkolnej i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w tej dziedzinie, dokonuje
samooceny swoich kompetencji w tym zakresie i doskonali swe umiejętności w tym zakresie,
wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia w dziedzinie wczesnej edukacji.

K_K01 NK_f

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

Liczba godzin
W

Pedagogika wczesnoszkolna jako nauka i subdyscyplina pedagogiki - jej cele, zadania i funkcje.

2

Nowe doktryny i paradygmaty w pedagogice wczesnoszkolnej.

2

Współczesne koncepcje edukacji małego dziecka.

2

Edukacja małego dziecka jako stymulowanie rozwoju.

2

Specyfika uczenia się dziecka.

2

Podmiotowość i pełnomocność dziecka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

2

Istota edukacji integralnej. Kształcenie zintegrowane.

3

C

Sylwetka dziecka wczesnoszkolnego i jego charakterystyka w zakresie rozwoju.

4

Potrzeby dziecka wczesnoszkolnego: typologia potrzeb, zaspokajanie potrzeb dziecka.

2

Obowiązek szkolny. Dojrzałość szkolna a gotowość szkolna - pojęcia, składniki, diagnozowanie.

4

Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji.

2

Współpraca nauczyciela klas I-III z rodzicami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem.

3

RAZEM

15

15

L /P

0

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat

Liczba godzin
W

C

Współpraca nauczyciela klas I-III z rodzicami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem.

1

Nowe doktryny i paradygmaty w pedagogice wczesnoszkolnej.

2

Współczesne koncepcje edukacji małego dziecka.

1

Edukacja małego dziecka jako stymulowanie rozwoju.

1

Sylwetka dziecka wczesnoszkolnego i jego charakterystyka w zakresie rozwoju.

2

3

Potrzeby dziecka wczesnoszkolnego: typologia potrzeb, zaspokajanie potrzeb dziecka.

2

1

Obowiązek szkolny. Dojrzałość szkolna a gotowość szkolna - pojęcia, składniki, diagnozowanie.

2

Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji.

1

Współpraca nauczyciela klas I-III z rodzicami uczniów, pracownikami szkoły i środowiskiem.

2

RAZEM

L /P

9

9

0

Egzamin/
Prace kontrolne

Projekty

Aktywność na
zajęciach

70%

20%

10%

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis

W1

Student ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki wczesnoszkolnej w systemie innych nauk oraz o jej
przedmiotowych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Zna podstawowe pojęcia stosowane w
pedagogice wczesnoszkolnej.

Waga w werfikacji efektów kształcenia

U1

Student posiada umiejętość prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii odnośnie edukacji
wczesnoszkolnej, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych oraz
poglądów róznych autorów.

K1

Student posiada samowiedzę na temat własnego profesjonalizmu z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w tej dziedzinie, dokonuje samooceny swoich kompetencji w
tym zakresie i doskonali swe umiejętności w tym zakresie, wyznacza kierunki własnego rozwoju i
kształcenia w dziedzinie wczesnej edukacji.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

Stacjonarne

Niestacjonarne

30
20
50
2

18
32
50
2

LITERATURA
1

Podstawowa
D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Wydawnictwa Akademickie i
Profesjonalne, Warszawa 2009.

2

D. Klus-Stańska, M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP, Warszawa 2005.

3

H. Hamer, Klucz do efektywności nauczania, Wydawnictwo Veda, Warszawa 1994.

4

H. Dmochowska, L. Wiatrowska, Dziecko u progu szkoły – Dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki, Impuls, Kraków 2013.

5

M. J. Gelb, Myśleć jak Leonardo da Vinci – Siedem kroków do genialności na co dzień, wyd. II, Rebis, Poznań 2014.

6

M. Magda-Adamowicz, I. Kopaczyńska, Pedagogika wczesnoszkolna wobec zmieniających się kontekstów społecznych, Tom I., Wyd. Marszałek, 2014.

7

D. Klus-Stańska, (red.), (Anty) edukacja wczesnoszkolna, Kraków 2015.

8

H. Kwiatkowska, Pedeutologia, WAIP, Warszawa 2008.

9

B. Śliwerski, Jak zmieniać szkołę?, Impuls, Kraków 2010.

10

B. Śliwerski, Pedagogika dziecka – Studium pajdocentryzmu, GWP, Gdańsk 2007.
Uzupełniajaca

1

E. Hurlock, Rozwój dziecka, WSiP, Warszawa 1985.

2

M. Donaldson, Myślenie dziecka, WSiP, Warszawa 1986.

3

R. Więckowski, Pedagogika wczesnoszkolna, WSiP, Warszawa 1993.

4

M. Lelonek, T. Wróbel (red.), Praca nauczyciela i ucznia w klasach I-III, WSiP, Warszawa 1990.

5

M. Nyczaj-Drąg, Oczekiwania a doświadczenia dzieci w pierwszym roku nauki, LTN, Zielona Góra 2001.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Kod
przedmiotu

PODSTAWY NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO

05.1-IHPEDPPNJP

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny
Edukacja przedszkolna i
Specjalność
wczesnoszkolna

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr III

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

15

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

9

Razem

15

Razem

9

Praca własna studenta

35

Praca własna studenta

41

Razem

50

Razem

50

ECTS

2

ECTS

2

CEL PRZEDMIOTU
rozwijanie umiejętności wykorzystania regul i prawideł gramatycznych

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
znajomość podstawowych pojęć oraz zagadnień z zakresu: fonetyki, fleksji, słowotwórstwa i składni

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów procesów edukacji

W2

ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w
odniesieniu do studiowanej specjalności

KW_15, KW_16; NW_a

Umiejętności
U1

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji
pedagogicznej

U2

umie pracować nad własnym rozwojem z wykorzystaniem językowych; korzysta z różnych
źródeł

U3

potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób klarowny i spójny z
osobami pochodzącymi z różnych środowisk wychowawczych

KU_03, KU_07, KU_13; NU_h

Kompetencje społeczne
K1

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem

K2

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej

K3

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

KK_01, KK_02, KK_08; NK_c

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

W

Liczba godzin
C

Podstawowe pojęcia z zakresu składni. Rodzaje wypowiedzeń i ich klasyfikacja

2

Analiza gramatyczna zdania. Zasady tworzenia: rzeczowników, czasowników, przymiotników i
przysłówków.

2

Analiza logiczna zdania

2

Kryteria podziału głosek. Upodobnienia i uproszczenia grup spółgłoskowych

3

Struktura i organizacja ćwiczeń w mówieniu i pisaniu

4

Analiza słowotwórcza wyrazów

2

RAZEM

L /P

0

15

0

W

Liczba godzin
C

L /P

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat
Podstawowe pojęcia z zakresu składni. Rodzaje wypowiedzeń i ich klasyfikacja

1

Analiza gramatyczna zdania. Zasady tworzenia: rzeczowników, czasowników, przymiotników i
przysłówków.

1

Analiza logiczna zdania

1

Kryteria podziału głosek. Upodobnienia i uproszczenia grup spółgłoskowych

2

Analiza słowotwórcza wyrazów

2

Struktura i organizacja ćwiczeń w mówieniu i pisaniu

2

RAZEM

0

9

0

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność
na zajęciach

70%

20%

10%

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis
Waga w werfikacji efektów kształcenia

W1

zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów procesów edukacji

W2

ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w
odniesieniu do studiowanej specjalności

U1
U2
U3
K1

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji
pedagogicznej
umie pracować nad własnym rozwojem z wykorzystaniem językowych; korzysta z różnych
źródeł
potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób klarowny i spójny z
osobami pochodzącymi z różnych środowisk wychowawczych
posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem

K2

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej

K3

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

LITERATURA
Podstawowa

1

Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 2006.

2

Grzegorczykowa R., Wyklady z polskiej składni, Warszawa 2002.
Uzupełniajaca

1

Tokarski J., Fleksja polska, Warszawa 2001.

Stacjonarne

Niestacjonarne

15
35
50
2

9
41
50
2

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Kod
przedmiotu

PODSTAWY NAUCZANIA MATEMATYKI

05.1-IHPEDPPNM

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny
Edukacja przedszkolna i
Specjalność
wczesnoszkolna

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr III

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

15

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

9

Razem

15

Razem

9

Praca własna studenta

35

Praca własna studenta

41

Razem

50

Razem

50

ECTS

2

ECTS

2

CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie studentów z metodami wspomagania rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Wykorzystanie komputera, w
tym technik multimedialnych, w organizacji pracy nauczyciela.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu arytmetyki i geometrii. Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office z
uwzględnieniem aplikacji MS Word, MS Excel oraz Power Point; umiejętność korzystania z sieci komputerowych, obsługa przeglądarek
internetowych

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie
pokrewnych dyscyplin naukowych

W2

ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w
odniesieniu do studiowanej specjalności

W3

ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce
pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do studiowanej specjalności i uwzględniającą
aktualne potrzeby w tym zakresie

K_W01 K_W12 K_W16 NW_a

Umiejętności
U1

potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w
odniesieniu do działalności praktycznej

U2

potrafi analizować badania związane z wybraną sferą działalności praktycznej dzięki
posiadanym umiejętnościom badawczym

U3

potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się
zadań zawodowych; w działaniach praktycznych wykorzystuje nowoczesne technologie
(ICT)

K_U06 K_U08 K_U16 NU_m

Kompetencje społeczne
K1

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne
znaczenie wiedzy pedagogicznej

K2

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

K3

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

K_K02 K_K05 K_K08 NK_f

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

W

Liczba godzin
C

Edukacja matematyczna w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

1

Rozwijanie u dziecka orientacji w przestrzeni, umiejętności klasyfikowania przedmiotów i określania
czasu

6

Wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie dostrzegania regularności

2

Zapoznanie dziecka z podstawowymi pojęciami geometrycznymi

3

Kształtowanie u dziecka umiejętności liczenia

3

RAZEM

L /P

0

15

0

W

Liczba godzin
C

L /P

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat
Edukacja matematyczna w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

1

Rozwijanie u dziecka orientacji w przestrzeni, umiejętności klasyfikowania przedmiotów i określania
czasu

2

Wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie dostrzegania regularności

2

Zapoznanie dziecka z podstawowymi pojęciami geometrycznymi

2

Kształtowanie u dziecka umiejętności liczenia

2

RAZEM

0

9

0

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis
Waga w werfikacji efektów kształcenia

W1

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie właściwym dla
studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

W2

ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w odniesieniu do
studiowanej specjalności

W3

ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce
pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do studiowanej specjalności i uwzględniającą aktualne
potrzeby w tym zakresie

U1
U2

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność
na zajęciach

70%

20%

10%

potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w odniesieniu do
działalności praktycznej
potrafi analizować badania związane z wybraną sferą działalności praktycznej dzięki posiadanym
umiejętnościom badawczym

U3

potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań
zawodowych; w działaniach praktycznych wykorzystuje nowoczesne technologie (ICT)

K1

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie
wiedzy pedagogicznej

K2

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

K3

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

Stacjonarne

Niestacjonarne

15
35
50
2

9
41
50
2

LITERATURA
Podstawowa

1

Aktualna Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

2

Z. Semadeni (red.), Nauczanie początkowe matematyki, T. 1-4, WSiP, Warszawa 1981-1985.

3

E. Gruszczyk-Kolczyńska, Dziecięca matematyka, WSiP, Warszawa, 1999.

4
5

Z. Semadeni, E. Gruszczyk-Kolczyńska, G. Treliński, B. Bugajska-Jaszczołt, M. Czajkowska, Matematyczna edukacja
wczesnoszkolna, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2015.
M. Gwardys-Bartmańska, Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu, myślenie matematyczne, Biblioteka nauczyciela,
PWN, 2017.
Uzupełniajaca

1

Bogdanowicz Z.: Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli; Warszawa 1990.

2

Nowik J.: Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Opole 2011.

3

Moroz H., Nasza matematyka – zabawy i gry dydaktyczne, WSiP, Warszawa 1991.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

PODSTAWY WIEDZY O ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM

Kod
przedmiotu

05.1-IHPEDPPWOŚ

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny
Edukacja przedszkolna i
Specjalność
wczesnoszkolna

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr III

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

15

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

9

Razem

15

Razem

9

Praca własna studenta

35

Praca własna studenta

41

Razem

50

Razem

50

ECTS

2

ECTS

2

CEL PRZEDMIOTU
Uporządkowanie wiedzy studentów o środowisku przyrodniczym, jego składnikach i ich wzajemnych powiązaniach.
Wskazanie na bioróżnorodność natury i konieczność jej ochrony.
Zapoznanie z problemami degradacji środowiska naturalnego i perspektywami jego ochrony.
Ksztalcenie zrozumienia świata przyrody jako podstawowego czynnika warunkującego pomyślność zrównoważonego rozwoju cywilizacji
czlowieka.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
A. Znajomość wiedzy z przedmiotów przyrodniczych w zakresie programu szkoły średniej.
B. Umiejętność kojarzenia współzależności pomiędzy zjawiskami.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie
pokrewnych dyscyplin naukowych

W2

ma elementarną wiedzę o systemie nauk społecznych i humanistycznych, ich metodologii
oraz wzajemnych relacjach a także o usytuowaniu pedagogiki w tym systemie

K_W01 K_W02 K_W09 NW_i

W3

zna różne koncepcje wychowania i edukacji, ich źródła, uwarunkowania, następstwa i
konsekwencje wyboru każdej z nich, a także generowane przez nie trudności
Umiejętności

U1

potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w wybranym
przez siebie obszarze społecznej praktyki

U2

umie zaprojektować i przeprowadzić wszystkie fazy procesu badawczego - formułować
problemy, dokonać wyboru metody, wyciągnąć i zaprezentować wnioski z badań, zwłaszcza
związanych z wybranym obszarem działalności praktycznej

U3

umie wybrać metody i formy działania biorąc pod uwagę ich adekwatność do problemów
występujących w konkretnych obszarach działalności pedagogicznej

K1

K_U01 K_U10 K_U15 NU_h

Kompetencje społeczne
posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej
działalności praktycznej

K2

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne
znaczenie wiedzy pedagogicznej

K3

potrafi hierarchizować własne cele, optymalizować własną działalność pedagogiczną

K_K01 K_K02 K_K03 NK_a

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

W

Liczba godzin
C

Główne składniki środowiska przyrodniczego i ich wpływ na rozwój i zdrowie człowieka

2

Przegląd i charakterystyka najważniejszych grup świata roślinnego, zasady ich klasyfikacji.

2

Przegląd podstawowych grup systematycznych świata zwierzęcego. Anatomiczne i fizjologiczne
przystosowanie zwierząt do życia w różnych środowiskach.

4

Znaczenie roślin i zwierząt w życiu czlowieka.

1

Sezonowa zmienność w życiu roślin i zwierząt.

2

Charakterystyka ważniejszych ekosystemów (las, łąka, pole uprawne, jezioro) występujących w Polsce.

2

Degradacja środowiska przyrodniczego i problemy związane z jego ochroną.

2

RAZEM

L /P

0

15

0

W

Liczba godzin
C

L /P

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat
Główne składniki środowiska przyrodniczego człowieka.

2

Cechy charakterystyczne najważniejszych grup systematycznych świata roślin.

2

Anatomiczne i fizjologiczne przystosowanie zwierząt do życia w różnych środowiskach.

2

Znaczenie roślin i zwierząt w życiu człowieka – korzyści i zagrożenia.

1

Charakterystyka ważniejszych ekosystemów (las, łąka, pole uprawne, jezioro) występujących w Polsce.

1

Współczesne problemy ochrony środowiska przyrodniczego.

1

RAZEM

0

9

0

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność
na zajęciach

70%

20%

10%

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis
Waga w weryfikacji efektów kształcenia

W1

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie właściwym dla
studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

W2

ma elementarną wiedzę o systemie nauk społecznych i humanistycznych, ich metodologii oraz
wzajemnych relacjach a także o usytuowaniu pedagogiki w tym systemie

W3
U1
U2
U3

zna różne koncepcje wychowania i edukacji, ich źródła, uwarunkowania, następstwa i konsekwencje
wyboru każdej z nich, a także generowane przez nie trudności
potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w wybranym przez siebie
obszarze społecznej praktyki
umie zaprojektować i przeprowadzić wszystkie fazy procesu badawczego - formułować problemy,
dokonać wyboru metody, wyciągnąć i zaprezentować wnioski z badań, zwłaszcza związanych z
wybranym obszarem działalności praktycznej
umie wybrać metody i formy działania biorąc pod uwagę ich adekwatność do problemów
występujących w konkretnych obszarach działalności pedagogicznej

K1

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i ograniczeń, jest
gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej działalności praktycznej

K2

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie
wiedzy pedagogicznej

K3

potrafi hierarchizować własne cele, optymalizować własną działalność pedagogiczną

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

Stacjonarne

Niestacjonarne

15
35
50
2

9
41
50
2

LITERATURA

1

Podstawowa
1. Al – Khamisy D. Rozwijanie pojęć przyrody nieożywionej u dzieci sześcioletnich. Wyd. "Żak", Warszawa 1996.
2. Bartkowski T. Kształtowanie i ochrona środowiska człowieka. PWN, Warszawa 1991.
3. Budniak A. Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.Podręcznik dla studentów.
Impuls, Kraków 2012.
4. Stawiński W. (red.) Podstawy nauczania środowiska przyrodniczego. Wyd. Nauk. WSP, Kraków 1999.
5. Studzińska M. Dzieci przedszkolne poznają przyrodę ożywioną. WSiP, Warszawa 1989.
Uzupełniajaca

1

Aleksandrowicz J. Mały atlas anatomiczny człowieka. PZWL, Warszawa 2006.
Banaszak J., Wiśniewski H. Podstawy ekologii. Wyd. A. Marszałek, Toruń 2004.
Przyroda przeżywana i obserwowana z dziećmi przedszkolnymi. Tłum. Edeltrauta Janik. WsiP, Warszawa 1980.
Sobczyk W. Edukacja ekologiczna i prozdrowotna. Wyd. Nauk. AP Kraków 2003.
Stawiński W. (red.) Dydaktyka biologiii ochrony środowiska. Wyd. Nauk PAN, Warszawa- Poznań, 2000.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

METODYKA EDUKACJI JĘZYKOWEJ W PRZEDSZKOLU

Kod
przedmiotu

05.1-IHPEDPMEJP

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny
Edukacja przedszkolna i
Specjalność
wczesnoszkolna

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr IV

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

Wykład

Ćwiczenia

Ćwiczenia

30

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

18

Razem

30

Razem

18

Praca własna studenta

20

Praca własna studenta

32

Razem

50

Razem

50

ECTS

2

ECTS

2

CEL PRZEDMIOTU
rozwijanie umiejętności wykorzystywania różnorodnych metod pracy w czasie kształcenia językowego

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
wiedza i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie
pokrewnych dyscyplin naukowych

W2

ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się, oraz uniwersalnych,
K_W01 K_W03 K_W16 NW_b
humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, psychologicznych
NW_i
i medycznych kontekstów tych procesów

W3

ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w
odniesieniu do studiowanej specjalności

U1

Umiejętności
umie pracować nad własnym rozwojem z wykorzystaniem językowych oraz informatycznych
źródeł i sposobów uczenia się, zwłaszcza w odniesieniu do wybranej sfery działalności
praktycznej

U2

umie opracować podstawowe narzędzia diagnostyczne oraz prowadzić w oparciu o nie
proces badawczy w odniesieniu do wybranego rodzaju działalności praktycznej

U3

umie zaprojektować i przeprowadzić wszystkie fazy procesu badawczego - formułować
problemy, dokonać wyboru metody, wyciągnąć i zaprezentować wnioski z badań, zwłaszcza
związanych z wybranym obszarem działalności praktycznej

K_U07 K_U09 K_U10 NU_k

Kompetencje społeczne
K1

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej
działalności praktycznej

K2

ceni profesjonalizm, dostrzega etyczny wymiar własnych działań pedagogicznych, jest
zdolny do refleksji nad własną praktyką

K_K01 K_K04 NK_g

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

W

Liczba godzin
C

Charakterystyka dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

3

Rozwój mowy dziecka. Trudności w opanowaniu mowy

2

Właściwości rozwojowe i kompetencje dziecka rozpoczynającego naukę szkolną

2

Metody nauki pisania

6

Metody nauki czytania

6

Konstruowanie scenariusza zajęć. Rola pomocy dydaktycznych

5

Prezentacja działań według różnych metod

6

RAZEM

L /P

0

30

0

W

Liczba godzin
C

L /P

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat
Charakterystyka dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

2

Rozwój mowy dziecka. Trudności w opanowaniu mowy

2

Właściwości rozwojowe i kompetencje dziecka rozpoczynającego naukę szkolną

2

Metody nauki pisania

3

Metody nauki czytania

3

Konstruowanie scenariusza zajęć. Rola pomocy dydaktycznych

3

Prezentacja działań według różnych metod

3

RAZEM

0

18

0

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis
Waga w werfikacji efektów kształcenia

W1

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie właściwym dla
studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

W2

ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się, oraz uniwersalnych,
humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, psychologicznych i
medycznych kontekstów tych procesów

W3

ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w odniesieniu do
studiowanej specjalności

U1

umie pracować nad własnym rozwojem z wykorzystaniem językowych oraz informatycznych źródeł i
sposobów uczenia się, zwłaszcza w odniesieniu do wybranej sfery działalności praktycznej

U2

umie opracować podstawowe narzędzia diagnostyczne oraz prowadzić w oparciu o nie proces badawczy
w odniesieniu do wybranego rodzaju działalności praktycznej

U3

umie zaprojektować i przeprowadzić wszystkie fazy procesu badawczego - formułować problemy,
dokonać wyboru metody, wyciągnąć i zaprezentować wnioski z badań, zwłaszcza związanych z
wybranym obszarem działalności praktycznej

K1

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i ograniczeń, jest
gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej działalności praktycznej

K2

ceni profesjonalizm, dostrzega etyczny wymiar własnych działań pedagogicznych, jest zdolny do
refleksji nad własną praktyką

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność
na zajęciach

70%

20%

10%

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

Stacjonarne

Niestacjonarne

30
20
50
2

18
32
50
2

LITERATURA

1

Podstawowa
K. Klimek-Michno, Zabawy z książką w przedszkolu, w domu i w szkole, Wd. Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków
2018.

2

K. Kamińska, Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa, 2012

3

Łazowska H., Mikiciuk B., Moritz B., Co zrobić, aby ułatwić dziecku naukę czytania i pisania, Kraków 2002.

4

G. Doman, J. Doman, Jak nauczyć małe dziecko czytać, Bydgoszcz 1992.

5

Majchrzak I., Wprowadzenie dziecka w świat pisma, Warszawa 1999.
Uzupełniajaca

1

Wilgocka-Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Warszawa 2003.

2

Zakrzewska B., Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole, Warszawa 2003.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

OFERTY ZAJĘĆ WSPIERAJĄCE GOTOWOŚĆ DZIECKA DO
NAUKI CZYTANIA I PISANIA

Kod
przedmiotu

05.1-IHPEDPOZWGDN

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny
Edukacja przedszkolna i
Specjalność
wczesnoszkolna

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr IV

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

Wykład

Ćwiczenia

Ćwiczenia

30

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

18

Razem

30

Razem

18

Praca własna studenta

20

Praca własna studenta

32

Razem

50

Razem

50

ECTS

2

ECTS

2

CEL PRZEDMIOTU
rozwijanie umiejętności wykorzystywania różnorodnych metod pracy w czasie kształcenia językowego

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
wiedza i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie
pokrewnych dyscyplin naukowych

W2

ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się, oraz uniwersalnych,
K_W01 K_W03 K_W16 NW_b
humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, psychologicznych
NW_i
i medycznych kontekstów tych procesów

W3

ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w
odniesieniu do studiowanej specjalności

U1

Umiejętności
umie pracować nad własnym rozwojem z wykorzystaniem językowych oraz informatycznych
źródeł i sposobów uczenia się, zwłaszcza w odniesieniu do wybranej sfery działalności
praktycznej

U2

umie opracować podstawowe narzędzia diagnostyczne oraz prowadzić w oparciu o nie
proces badawczy w odniesieniu do wybranego rodzaju działalności praktycznej

U3

umie zaprojektować i przeprowadzić wszystkie fazy procesu badawczego - formułować
problemy, dokonać wyboru metody, wyciągnąć i zaprezentować wnioski z badań, zwłaszcza
związanych z wybranym obszarem działalności praktycznej

K_U07 K_U09 K_U10 NU_k

Kompetencje społeczne
K1

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej
działalności praktycznej

K2

ceni profesjonalizm, dostrzega etyczny wymiar własnych działań pedagogicznych, jest
zdolny do refleksji nad własną praktyką

K_K01 K_K04 NK_g

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

W

Liczba godzin
C

Charakterystyka dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

3

Rozwój mowy dziecka. Trudności w opanowaniu mowy.

2

Właściwości rozwojowe i kompetencje dziecka rozpoczynającego naukę szkolną.

2

Metody nauki pisania.

6

Metody nauki czytania.

6

Konstruowanie ofert zajęć. Rola pomocy dydaktycznych.

5

Prezentacja ofert.

6

RAZEM

L /P

0

30

0

W

Liczba godzin
C

L /P

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat
Charakterystyka dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

2

Rozwój mowy dziecka. Trudności w opanowaniu mowy

2

Właściwości rozwojowe i kompetencje dziecka rozpoczynającego naukę szkolną.

2

Metody nauki pisania.

3

Metody nauki czytania.

3

Konstruowanie ofert zajęć. Rola pomocy dydaktycznych

3

Prezentacja ofert.

3

RAZEM

0

18

0

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis
Waga w werfikacji efektów kształcenia

W1

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie właściwym dla
studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

W2

ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się, oraz uniwersalnych,
humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, psychologicznych i
medycznych kontekstów tych procesów

W3

ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w odniesieniu do
studiowanej specjalności

U1

umie pracować nad własnym rozwojem z wykorzystaniem językowych oraz informatycznych źródeł i
sposobów uczenia się, zwłaszcza w odniesieniu do wybranej sfery działalności praktycznej

U2

umie opracować podstawowe narzędzia diagnostyczne oraz prowadzić w oparciu o nie proces badawczy
w odniesieniu do wybranego rodzaju działalności praktycznej

U3

umie zaprojektować i przeprowadzić wszystkie fazy procesu badawczego - formułować problemy,
dokonać wyboru metody, wyciągnąć i zaprezentować wnioski z badań, zwłaszcza związanych z
wybranym obszarem działalności praktycznej

K1

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i ograniczeń, jest
gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej działalności praktycznej

K2

ceni profesjonalizm, dostrzega etyczny wymiar własnych działań pedagogicznych, jest zdolny do
refleksji nad własną praktyką

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność
na zajęciach

70%

20%

10%

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

Stacjonarne

Niestacjonarne

30
20
50
2

18
32
50
2

LITERATURA

1

Podstawowa
K. Klimek-Michno, Zabawy z książką w przedszkolu, w domu i w szkole, Wd. Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków
2018.

2

K. Kamińska, Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa, 2012

3

Łazowska H., Mikiciuk B., Moritz B., Co zrobić, aby ułatwić dziecku naukę czytania i pisania, Kraków 2002.

4

G. Doman, J. Doman, Jak nauczyć małe dziecko czytać, Bydgoszcz 1992.

5

Majchrzak I., Wprowadzenie dziecka w świat pisma, Warszawa 1999.
Uzupełniajaca

1

Wilgocka-Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Warszawa 2003.

2

Zakrzewska B., Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole, Warszawa 2003.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

METODYKA EDUKACJI POLONISTYCZNEJ W KLASACH I-III

Kod
przedmiotu

05.1-IHPEDPMEPK

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny
Edukacja przedszkolna i
Specjalność
wczesnoszkolna

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr IV

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

30

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

18

Razem

30

Razem

18

Praca własna studenta

20

Praca własna studenta

32

Razem

50

Razem

50

ECTS

2

ECTS

2

CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie z problematyką nauki czytania, pisania, mówienia, nauki gramatyki i wiedzy o języku, ortografii, literatury; rozwijanie
umiejętności dokonywania wyboru i oceny przydatności danego postępowania metodycznego w określonej sytuacji; rozwijanie umiejętności
projektowania działań zgodnie z rodzajem aktywności językowej; kształtowanie potrzeby dokształcania się w zakresie nowych rozwiązań
dotyczących nauki czytania i pisania, nauki gramatyki i wiedzy o języku, ortografii, literatury

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Psychologiczna wiedza o dziecku w wieku wczesnoszkolnym oraz o procesach uczenia się. Wiedza o metodach nauczania oraz formach
organizacyjnych w procesie kształcenia, znaczeniu środków dydaktycznych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

W1

W2

U1

Student potrafi omówić zakresy gotowości do czytania i pisania, potrafi wskazywać etapy
pracy nad literą, charakteryzuije etapy ćwiczeń stosowanych przy opracowaniu litery, potrafi
porównywać różne metody nauki czytania i pisania według wybranych kryteriów, potrafi
wyjaśnić istotę czytania oraz wymienić i scharakteryzować etapy nabywania umiejętności
czytania, wskazuje i omawia typy tekstów w klasach I-III, wskazuje etapy pracy nad tekstem
w zależności od typu tekstu, potrafi scharakteryzować grupy ćwiczeń słownikowych i
frazeologicznych oraz dotyczących pracy nad zdaniem, potrafi porównywać różne formy
K_W01 K_W03 K_W16 NW_b
wypowiedzi pisemnych i wskazywać wybrane zasady pracy nad formą wypowiedzi pisemnej,
NW_i
charakteryzuje metody, zasady i środki dydaktyczne stosowane w pracy nad ortografią,
potrafi scharalkteryzować typy lekcji w pracy nad lekturą
Potrafi scharakteryzować i porównać lingwistyczne i psychologiczne uwarunkowania
rozwoju języka mówiojnego i pisanego dziecka, potrafi scharakteryzować podejście
redukcyjno-instrumentalne oraz osobowościowo-twórcze do nauki mówienia w szkole,
potrafi dokonać oceny pod względem przydatności i wartości rzwojowej dla dziecka
poznanych teorii
Umiejętności
Potrafi zaprojektować zestaw ćwiczeń służących rozwijaniu gotowości do czytania i pisania
we wszystkich asopektach, potrafi zaprojektować działania umożliwiające poznanie litery
pisanej i drukowanej, umie ocenić pismo pod względem elementów kontrukcyjnych,
proporcji, pochylenia i położenia w liniaturze, potrafi zaprojektować działania rozwijające
umiejętność czytania ze zrozumieniem, czytania funkcjonalnego, krytycznego i twórczego,
umie właściwie zaplanować pracę z tekstem, potrafi zaprojektować sytuację umożliwiającą
pracę nad słownictwem z wykorzystaniem historyjki obrazkowej, wycieczki, ilustracji,
słowników, potrafi opracować przebieg zajęć dotyczących poznawania i doskonalenia
różnych form fedakcyjnych , potrafi zaplanować lekcję z ćwiczeniami ortograficznymi
kierując się zasadą polisensoryczności, potrafi zaprojektować zadania umożliwiające
zapoznanie z daną częścią mowy oraz zadania służące utrwalaniu części mowy

K_U07 K_U09 K_U10 NU_k

Kompetencje społeczne
K1

Potrafi ocenić swoje umiejętności w zakresie planowania zadań dla uczniów klas I-III w
obszarze kształcenia polonistycznego, ma świadomość poszukiwania nowych rozwiązań
praktycznych w obszarze aktywności polonistycznej w zależności od obserwowanych
potrzeb uczniów z klas I-III

K_K01 K_K04 NK_g

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

W

Liczba godzin
C

Gotowość do czytania i pisania jej zakresy, projektowanie zadań obejmujących wszystkie zakresy
gotowości do czytania.

2

Wprowadzenie litery. Rodzaje ćwiczeń w toku poznawania liter. Poznawanie dwuznaków i zmiękczeń.

4

Czytanie ze zrozumieniem. Projektowanie zadań.

2

Czytanie funkcjonalne, krytyczne i twórcze- możliwości rozwijania w edukacji wczesnoszkolnej.

2

Praca z tekstem (literackim, popularno-naukowym, wychowawczym), wyodrębnianie zdarzeń,
formułowanie pytań.

4

Wprowadzanie części mowy. Utrwalanie poznanych części mowy.

2

Ortografia w klasach 1-3. Planowanie pracy nad ortografią. Dobór zadań.

2

Realizacja ćwiczeń słownikowych i frazeologicznych. Projektowanie zadań.

2

Realizacja ćwiczeń syntaktycznych i stylistycznych w klasach I-III.

2

L /P

Formy redakcyjne w klasach 1-3. Etapy pracy (opowiadanie, list, opis, zaproszenie).

2

Praca z lekturą. Koncepcja oswajania ze sztuką słowa w projektach studentów.

2

Inscenizacje w klasach 1-3. Gazetki szkolne.

4

RAZEM

0

30

0

W

Liczba godzin
C

L /P

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat
Gotowość do czytania i pisania jej zakresy, projektowanie zadań obejmujących wszystkie zakresy
gotowości do czytania.

2

Wprowadzenie litery. Rodzaje ćwiczeń w toku poznawania liter.Poznawanie dwuznaków i zmiękczeń

2

Czytanie ze zrozumieniem.Czytanie funkcjonalne, krytyczne i twórcze.

2

Praca z tekstem (literackim, popularno-naukowym, wychowawczym), wyodrębnianie zdarzeń,
formułowanie pytań.

2

Wprowadzanie części mowy. Utrwalanie poznanych części mowy.

2

Ortografia w klasach 1-3. Planowanie pracy nad ortografią. Dobór zadań.

2

Realizacja ćwiczeń słownikowych i frazeologicznych. Projektowanie zadań.

2

Formy redakcyjne w klasach 1-3. Etapy pracy (opowiadanie, list, opis, zaproszenie).

2

Praca z lekturą. Koncepcja oswajania ze sztuką słowa w projektach studentów.

2

RAZEM

0

18

0

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność
na zajęciach

70%

20%

10%

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis
Waga w werfikacji efektów kształcenia

W1

Student potrafi omówić zakresy gotowości do czytania i pisania, potrafi wskazywać etapy pracy nad
literą, charakteryzuije etapy ćwiczeń stosowanych przy opracowaniu litery, potrafi porównywać różne
metody nauki czytania i pisania według wybranych kryteriów, potrafi wyjaśnić istotę czytania oraz
wymienić i scharakteryzować etapy nabywania umiejętności czytania, wskazuje i omawia typy tekstów
w klasach I-III, wskazuje etapy pracy nad tekstem w zależności od typu tekstu, potrafi
scharakteryzować grupy ćwiczeń słownikowych i frazeologicznych oraz dotyczących pracy nad
zdaniem, potrafi porównywać różne formy wypowiedzi pisemnych i wskazywać wybrane zasady pracy
nad formą wypowiedzi pisemnej, charakteryzuje metody, zasady i środki dydaktyczne stosowane w
pracy nad ortografią, potrafi scharalkteryzować typy lekcji w pracy nad lekturą

W2

Potrafi scharakteryzować i porównać lingwistyczne i psychologiczne uwarunkowania rozwoju języka
mówiojnego i pisanego dziecka, potrafi scharakteryzować podejście redukcyjno-instrumentalne oraz
osobowościowo-twórcze do nauki mówienia w szkole, potrafi dokonać oceny pod względem
przydatności i wartości rzwojowej dla dziecka poznanych teorii

U1

Potrafi zaprojektować zestaw ćwiczeń służących rozwijaniu gotowości do czytania i pisania we
wszystkich asopektach, potrafi zaprojektować działania umożliwiające poznanie litery pisanej i
drukowanej, umie ocenić pismo pod względem elementów kontrukcyjnych, proporcji, pochylenia i
położenia w liniaturze, potrafi zaprojektować działania rozwijające umiejętność czytania ze
zrozumieniem, czytania funkcjonalnego, krytycznego i twórczego, umie właściwie zaplanować pracę z
tekstem, potrafi zaprojektować sytuację umożliwiającą pracę nad słownictwem z wykorzystaniem
historyjki obrazkowej, wycieczki, ilustracji, słowników, potrafi opracować przebieg zajęć dotyczących
poznawania i doskonalenia różnych form fedakcyjnych , potrafi zaplanować lekcję z ćwiczeniami
ortograficznymi kierując się zasadą polisensoryczności, potrafi zaprojektować zadania umożliwiające
zapoznanie z daną częścią mowy oraz zadania służące utrwalaniu części mowy

K1

Potrafi ocenić swoje umiejętności w zakresie planowania zadań dla uczniów klas I-III w obszarze
kształcenia polonistycznego, ma świadomość poszukiwania nowych rozwiązań praktycznych w
obszarze aktywności polonistycznej w zależności od obserwowanych potrzeb uczniów z klas I-III

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Stacjonarne

Niestacjonarne

30
20
50
2

18
32
50
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

LITERATURA
Podstawowa

1

A.Brzezińska (red.), Czytanie i pisanie- nowy język dziecka, WSiP, Warszawa 1987.

2

W.Skrzypiec, Ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne i stylistyczne w klasach 1-3, Warszawa 1992.

3

E.Malmquist, Nauka czytania w szkole podstawowej, Warszawa 1987.

4

M.Węglińska, List jako forma wypowiedzi w klasach początkowych, Szczecin 2002,

5

D. Klus-Stańska, M.Nowicka, Sensy i bezsensy w edukacji wczesnoszkolnej, PWN, Warszawa 2005.

6

M. Magda-Adamowicz, L. Kataryńczuk-Mania, Dziedziny kształcenia w klasach I-III, Wd. Akademickie Żak, 2014.

7

D. Dobrowolska, Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym. Poradnik dla studentów i początkujacych nauczycieli, Kraków 2017.

Uzupełniajaca

1

E.Filipiak, Aktywność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Bydgoszcz 1996.

2

M.Węglińska Opowiadanie jako forma wypowiedzi w klasach początkowych. Wybór tekstów, Kraków 1997.

3

M. Nowicka, Praca z tekstem literackim dla dzieci szansa czy przeszkoda w edukacji do innego, (w:) Światy dziecięcych znaczeń (red.), D.Klus-Stańska, Warszawa 2004

4

D. Czelakowska, Twórczość a kształcenie języka dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 1996.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

METODYKA EDUKACJI MATEMATYCZNEJ W PRZEDSZKOLU

Kod
przedmiotu

05.1-IHPEDMEMWP

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny
Edukacja przedszkolna i
Specjalność
wczesnoszkolna

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr IV

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

30

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

18

Razem

30

Razem

18

Praca własna studenta

20

Praca własna studenta

32

Razem

50

Razem

50

ECTS

2

ECTS

2

CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie studentów z celami, treściami, zasadami i metodami pracy dydaktycznej w zakresie edukacji matematycznej dziecka w wieku
przedszkolnym. Zapoznanie z nowoczesnymi metodami oraz środkami edukacji matematycznej dziecka.
Kształtowanie umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć wprowadzających i utrwalających wybrane pojęcia matematyczne w
przedszkolu. Kształtowanie umiejętności doboru i wykorzystania dostępnych materiałów, środków i metod pracy w celu projektowania i
efektywnego realizowania działań pedagogicznych w edukacji matematycznej dziecka w wieku przedszkolnym.
Kształtowanie kompetencji do krytycznej oceny praktyki pedagogicznej w zakresie edukacji matematycznej dziecka.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Podstawy dydaktyki ogólnej, teorii wychowania oraz wiedza z zakresu psychologii rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

Ma elementarną wiedzę o metodyce wprowadzania dzieci w wieku przedszkolnym w świat
matematyki, w tym o metodyce wykonywania zadań matematycznych, celach, treściach,
metodach, środkach stosowanych w edukacji matematycznej dziecka w przedszkolu

K_W16 NW_d

Umiejętności
U1

Potrafi wykorzystywoć specjalistyczną wiedzę z zakresu matematyki, dydaktyki oraz
psychologii rozwojowej do przygotowania projektów zajęć związanych z edukacją
matematyczną dziecka w przedszkolu.

K_U14 NU_b

Kompetencje społeczne

K1

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki matematyki,
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w tej dziedzinie, dokonuje samooceny własnych
kompetencji w zakresie edukacji matematycznej i doskonali swe umiejętności, wyznacza
kierunki własnego rozwoju i kształcenia w tej dziedzinie edukacji.

K_K01 NK_d

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

W

Liczba godzin
C

Istota edukacji matematycznej na poziomie przedszkolnym. Cele, treści, zasady, metody stosowane w
procesie wprowadzania dziecka w świat matematyki.

2

Edukacja matematyczna w przedszkolu, jej specyfika, cele i treści – analiza programów i podręczników.

3

Orientacja w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

2

Kształtowanie umiejętności liczenia.

3

Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie, rozdzielanie po kilka.

2

Klasyfikowanie jako porządkowanie wiedzy o świecie.

3

Szeregowanie jako wykrywanie różnic między przedmiotami.

3

Zbiory – ustalanie równoliczności.

2

Metodyka konstruowania gier planszowych.

4

Miara i sens mierzenia, rytmy, kompensacje, przekształcenia.

2

Figury geometryczne, przyczyna i skutek, orientacja w czasie (dni i noce, pory roku, dni tygodnia,
miesiące).

2

Środki dydaktyczne stosowane w procesie wprowadzania dzieci w świat matematyki, zabawy, gry i
sytuacje zadaniowe w edukacji matematycznej dziecka.

2

RAZEM

L /P

0

30

0

W

Liczba godzin
C

L /P

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat
Istota edukacji matematycznej na poziomie przedszkolnym. Cele, treści, zasady, metody stosowane w
procesie wprowadzania dziecka w świat matematyki.

2

Edukacja matematyczna w przedszkolu, jej specyfika, cele i treści – analiza programów i podręczników.

2

Orientacja w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

2

Kształtowanie umiejętności liczenia.

2

Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie, rozdzielanie po kilka.

2

Klasyfikowanie jako porządkowanie wiedzy o świecie.

2

Szeregowanie jako wykrywanie różnic między przedmiotami.

2

Zbiory – ustalanie równoliczności. Metodyka konstruowania gier planszowych.

2

Miara i sens mierzenia, rytmy, kompensacje, przekształcenia. Figury geometryczne, przyczyna i skutek,
orientacja w czasie (dni i noce, pory roku, dni tygodnia, miesiące).

2

Środki dydaktyczne stosowane w procesie wprowadzania dzieci w świat matematyki, zabawy, gry i
sytuacje zadaniowe w edukacji matematycznej dziecka.

RAZEM

2
0

20

0

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność
na zajęciach

70%

20%

10%

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis
Waga w werfikacji efektów kształcenia

W1

Ma elementarną wiedzę o metodyce wprowadzania dzieci w wieku przedszkolnym w świat matematyki,
w tym o metodyce wykonywania zadań matematycznych, celach, treściach, metodach, środkach
stosowanych w edukacji matematycznej dziecka w przedszkolu

U1

Potrafi wykorzystywoć specjalistyczną wiedzę z zakresu matematyki, dydaktyki oraz psychologii
rozwojowej do przygotowania projektów zajęć związanych z edukacją matematyczną dziecka w
przedszkolu.

K1

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu dydaktyki matematyki, rozumie
potrzebę ciągłego dokształcania się w tej dziedzinie, dokonuje samooceny własnych kompetencji w
zakresie edukacji matematycznej i doskonali swe umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i
kształcenia w tej dziedzinie edukacji.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

Stacjonarne

Niestacjonarne

30
20
50
2

18
32
50
2

LITERATURA
Podstawowa

1

E. Gruszczyk - Kolczyńska, pod. red., Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku
wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji, Warszawa 2009.

2

J. Filip, T. Rams, Dziecko w świecie matematyki. Kraków 2000.

3

E. Gruszczyk - Kolczyńska, Dziecięca matematyka: metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w
placówkach integracyjnych, Warszawa 2000.

4

E. Gruszczyk-Kolczyńska, K. Dobosz, E. Zielińska, Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier? : metodyka, scenariusze zajęć
oraz wiele ciekawych gier i zabaw. Warszawa 1996.

5

M. Fiedler, Matematyka już w przedszkolu. Warszawa 1991.
Uzupełniajaca

1

M. Kielar – Turska, Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. Warszawa 1992.

2

H. Zalewska, Zajęcia matematyczne w oddziałach przedszkolnych i w pierwszym roku nauczania szkolnego : materiały
pomocnicze dla nauczycieli. Wrocław 1983.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

WYBRANE METODY I FORMY KSZTAŁTUJĄCE POJĘCIA
MATEMATYCZNE U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Kod
przedmiotu

05.1-IHPEDPWMFKPM

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny
Edukacja przedszkolna i
Specjalność
wczesnoszkolna

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr IV

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
18

Ćwiczenia

30

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

Razem

30

Razem

18

Praca własna studenta

20

Praca własna studenta

32

Razem

50

Razem

50

ECTS

2

ECTS

2

CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie studentów z celami, treściami, zasadami i metodami pracy dydaktycznej w zakresie edukacji matematycznej dziecka w wieku
przedszkolnym. Zapoznanie z nowoczesnymi metodami oraz środkami edukacji matematycznej dziecka.
Kształtowanie umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć wprowadzających i utrwalających wybrane pojęcia matematyczne w przedszkolu.
Kształtowanie umiejętności doboru i wykorzystania dostępnych materiałów, środków i metod pracy w celu projektowania i efektywnego
realizowania działań pedagogicznych w edukacji matematycznej dziecka w wieku przedszkolnym.
Kształtowanie kompetencji do krytycznej oceny praktyki pedagogicznej w zakresie edukacji matematycznej dziecka.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Podstawy dydaktyki ogólnej, teorii wychowania oraz wiedza z zakresu psychologii rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

Student ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki przedszkolnej w systemie innych nauk
oraz o jej przedmiotowych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Zna podstawowe
pojęcia stosowane w pedagogice przedszkolnej.

W2

Posiada wiedzę na temat podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i
nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji (np. instruktorów harcerskich) oraz specyfiki
funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości
rozwojowych

K_W16 NW_d

Umiejętności
U1

Student posiada umiejętość prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii odnośnie
edukacji przedszkolnej, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw
teoretycznych oraz poglądów róznych autorów.

K_U14 NU_b

Kompetencje społeczne
K1

Studet jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami
pracującymi w przedszkolu, jak i poza nim - zarówno podczas pracy indywidualnej jak i
zespołowej.

K_K01 NK_d

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

Liczba godzin
W

C

Istota edukacji matematycznej na poziomie przedszkolnym. Cele, treści, zasady, metody stosowane w
procesie wprowadzania dziecka w świat matematyki.

2

Edukacja matematyczna w przedszkolu, jej specyfika, cele i treści – analiza programów i podręczników.

3

Metody wspierające orientację w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

2

Metody wspierające kształtowanie umiejętności liczenia.

3

Metody wspierające dodawanie i odejmowanie, rozdawanie, rozdzielanie po kilka.

2

Metody wspierające klasyfikowanie jako porządkowanie wiedzy o świecie.

3

Metody wspierające szeregowanie jako wykrywanie różnic między przedmiotami.

3

Metody wspierające działania na zbiorach – ustalanie równoliczności.

2

Metodyka konstruowania gier planszowych.

4

Metody wspierające mierzenie i sens mierzenia, rytmy, kompensacje, przekształcenia.

2

Metody wspierające działania na figurach geometrycznych, przyczyna i skutek, orientacja w czasie (dni i noce, pory roku, dni tygodnia, miesiące).

2

Środki dydaktyczne w edukacji matematycznej: zabawy, gry i sytuacje zadaniowe w edukacji matematycznej dziecka.

2

RAZEM

0

30

L /P

0

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat

Liczba godzin
W

C

Istota edukacji matematycznej na poziomie przedszkolnym. Cele, treści, zasady, metody stosowane w
procesie wprowadzania dziecka w świat matematyki.

2

Edukacja matematyczna w przedszkolu, jej specyfika, cele i treści – analiza programów i podręczników.

2

Metody wspierająceorientację w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

2

Metody wspierające kształtowanie umiejętności liczenia.

2

Metody wspierające dodawanie i odejmowanie, rozdawanie, rozdzielanie po kilka.

2

Metody wspierające klasyfikowanie i szeregowanie jako porządkowanie wiedzy o świecie. Zbiory – ustalanie
równoliczności.

2

Metodyka konstruowania gier planszowych.

2

L /P

Metody wspierające mierzenie i sens mierzenia, rytmy, kompensacje, przekształcenia. Figury geometryczne,
przyczyna i skutek, orientacja w czasie (dni i noce, pory roku, dni tygodnia, miesiące).

2

Środki dydaktyczne stosowane w procesie wprowadzania dzieci w świat matematyki, zabawy, gry i sytuacje
zadaniowe w edukacji matematycznej dziecka.

2

RAZEM

0

18

0

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność
na zajęciach

70%

20%

10%

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis
Waga w werfikacji efektów kształcenia

W1

Student ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki przedszkolnej w systemie innych nauk oraz o jej
przedmiotowych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Zna podstawowe pojęcia stosowane w
pedagogice przedszkolnej.

W2

Posiada wiedzę na temat podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i
partnerów szkolnej edukacji (np. instruktorów harcerskich) oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i
młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych

U1

Student posiada umiejętość prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii odnośnie edukacji
przedszkolnej, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych oraz
poglądów róznych autorów.

K1

Studet jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami pracującymi w
przedszkolu, jak i poza nim - zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

Stacjonarne

Niestacjonarne

30
20
50
2

18
32
50
2

LITERATURA
Podstawowa

1

E. Gruszczyk - Kolczyńska, pod. red., Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku
wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji, Warszawa 2009.

2

J. Filip, T. Rams, Dziecko w świecie matematyki. Kraków 2000.

3

E. Gruszczyk - Kolczyńska, Dziecięca matematyka: metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w
placówkach integracyjnych, Warszawa 2000.

4

M. Fiedler, Matematyka już w przedszkolu. Warszawa 1991.

5

E. Gruszczyk-Kolczyńska, K. Dobosz, E. Zielińska, Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier? Warszawa 1996.

6

Aktualna Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego
Uzupełniajaca

1

M. Kielar – Turska, Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata. Warszawa 1992.

2

H. Zalewska, Zajęcia matematyczne w oddziałach przedszkolnych i w pierwszym roku nauczania szkolnego : materiały
pomocnicze dla nauczycieli. Wrocław 1983.

3

Artykuły dotyczące podejmowanej podczas zajęć problematyki w czasopismach: „Wychowanie w Przedszkolu”, „Bliżej
Przedszkola.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

METODYKA EDYKACJI MATEMATYCZNEJ W KLASACH I-III

Kod
przedmiotu

05.1-IHPEDPMEMK

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny
Edukacja przedszkola i
Specjalność
wczesnoszkolna

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr IV

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

30

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

18

Razem

30

Razem

18

Praca własna studenta

20

Praca własna studenta

32

Razem

50

Razem

50

ECTS

2

ECTS

2

CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie studentów z celami, treściami, zasadami i metodami pracy dydaktycznej w zakresie edukacji matematycznej dziecka w wieku
wczesnoszkolnym. Zapoznanie z nowoczesnymi metodami oraz środkami edukacji matematycznej dziecka.
Kształtowanie umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć wprowadzających i utrwalających wybrane pojęcia matematyczne w klasach IIII.Kształtowanie umiejętności doboru i wykorzystania dostępnych materiałów, środków i metod pracy w celu projektowania i efektywnego
realizowania działań pedagogicznych w edukacji matematycznej dziecka.
Kształtowanie kompetencji do krytycznej oceny praktyki pedagogicznej w zakresie edukacji matematycznej dziecka.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Podstawy dydaktyki ogólnej, teorii wychowania oraz wiedza z zakresu psychologii rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

Ma elementarną wiedzę o metodyce nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej, w tym o
metodyce wykonywania zadań matematycznych, celach, treściach, metodach, środkach
stosowanych w edukacji matematycznej dziecka w klasach początkowych szkoły
podstawowej

K_W16 NW_d

Umiejętności
U1

Potrafi wykorzystywoć specjalistyczną wiedzę z zakresu matematyki, dydaktyki oraz
psychologii rozwojowej do przygotowania projektów zajęć związanych z eduikacją
matematyczną dziecka w klasach I-III szkoły podstawowej

K_U14 NU_b NU_i

Kompetencje społeczne

K1

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, rozumie
potrzebę ciągłego dokształcania się w tej dziedzinie, dokonuje samooceny własnych
kompetencji w zakresie edukacji matematycznej i doskonali swe umiejętności, wyznacza
kierunki własnego rozwoju i kształcenia w tej dziedzinie edukacji

K_K01 NK_d

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

W

Liczba godzin
C

Istota edukacji matematycznej na poziomie wczesnoszkolnym. Cele, treści, zasady, metody kształcenia
matematycznego w klasach I-III.

4

Orientacja na proces - orientacja na wynik w nauczaniu matematyki w klasach I-III.

2

Nauczanie czynnościowe w edukacji wczesnoszkolnej – istota znaczenie i możliwości stosowania

2

Trudności dziecka w uczeniu się matematyki.

2

Dojrzałość dziecka do uczenia się matematyki w klasach I-III- pojęcie, zakresy, rozwijanie.

4

Cechy wielkościowe, stosunki przestrzenne, figury geometryczne.

2

Nauka o zbiorach jako podstawa kształtowania pojęcia liczby naturalnej.

2

Pojęcia liczby naturalnej i działania matematycznego (dodawanie i odejmowanie).

2

Rozszerzenie zakresu liczbowego, istota przekraczania progu dziesiątkowego.

2

Pojęcia mnożenia i dzielenia.

2

Pojęcia geometryczne w edukacji wczesnoszkolnej.

2

Formułowanie i rozwiązywanie zadań tekstowych.

4

RAZEM

L /P

0

30

0

W

Liczba godzin
C

L /P

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat
Istota edukacji matematycznej na poziomie wczesnoszkolnym. Cele, treści, zasady, metody kształcenia
matematycznego w klasach I-III.

2

Nauczanie czynnościowe w edukacji wczesnoszkolnej – istota znaczenie i możliwości stosowania

2

Dojrzałość dziecka do uczenia się matematyki w klasach I-III- pojęcie, zakresy, rozwijanie.

2

Cechy wielkościowe, stosunki przestrzenne, figury geometryczne.

2

Nauka o zbiorach jako podstawa kształtowania pojęcia liczby naturalnej.

2

Pojęcia liczby naturalnej i działania matematycznego (dodawanie i odejmowanie).

2

Rozszerzenie zakresu liczbowego, istota przekraczania progu dziesiątkowego.

2

Pojęcia mnożenia i dzielenia.

2

Pojęcia geometryczne w edukacji wczesnoszkolnej.

2

RAZEM

0

18

0

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność
na zajęciach

70%

20%

10%

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis
Waga w werfikacji efektów kształcenia

W1

Ma elementarną wiedzę o metodyce nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej, w tym o metodyce
wykonywania zadań matematycznych, celach, treściach, metodach, środkach stosowanych w edukacji
matematycznej dziecka w klasach początkowych szkoły podstawowej

U1

Potrafi wykorzystywoć specjalistyczną wiedzę z zakresu matematyki, dydaktyki oraz psychologii
rozwojowej do przygotowania projektów zajęć związanych z eduikacją matematyczną dziecka w
klasach I-III szkoły podstawowej

K1

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki, rozumie potrzebę
ciągłego dokształcania się w tej dziedzinie, dokonuje samooceny własnych kompetencji w zakresie
edukacji matematycznej i doskonali swe umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i
kształcenia w tej dziedzinie edukacji

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Stacjonarne

Niestacjonarne

30
20
50
2

18
32
50
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

LITERATURA
Podstawowa

1

Cackowska M., Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III. Poradnik metodyczny, Warszawa 1990.

2

Gruszczyk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa 1992.

3

Semadeni Z. (red). , Nauczanie początkowe matematyki T. 1,2,3,4,WSiP, Warszawa 1984.

4

Siwek H., Czynnościowe nauczanie matematyki, Warszawa 1998.

5

Stucki E. , Metodyka nauczania matematyki w klasach niższych, Bydgoszcz 1994.

6

Treliński G., Kształcenie matematyczne w systemie zintegrowanym w klasach I-III, Kielce 2004.

7

Nowik J., Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnaj, Wyd 2 rozszerzone, Warszawa 2011.
Uzupełniajaca

1

Lelonek M., Wróbel T. (red.), Praca nauczyciela i ucznia w klasach I-III, WSiP, Warszawa 1990.

2

Kalinowska A., Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych-między wiedzą osobistą a jej formalizacją, Impuls,
Krakow 2010

3

Gruszczyk-Kolczyńska E., Terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki, Katowice 1997.

4

D.Klus-Stańska, M.Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP, Warszawa 2005

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

METODYKA EDUKACJI SPOŁECZNO-PRZYRODNICZEJ W
PRZEDSZKOLU

Kod
przedmiotu

05.1-IHPEDPMESPP

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny
Edukacja przedszkolna i
Specjalność
wczesnoszkolna

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr IV

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

30

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

18

Razem

30

Razem

18

Praca własna studenta

20

Praca własna studenta

32

Razem

50

Razem

50

ECTS

2

ECTS

2

CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie studentów z teoretycznymi i metodycznymi zagadnieniami związanymi z edukacją społeczną i przyrodniczą w przedszkolu.
Utrwalenie wiadomości i doskonalenie umiejętności związanych z projektowaniem zajęć w przedszkolu.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Podstawy wiedzy o środowisku społeczno-przyrodniczym.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w edukacji społeczno-przyrodniczej dzieci
wieku przedszkolnym

K_W01 NW_h

Umiejętności
U3

potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w
odniesieniu do edukacji społeczno-przyrodniczej dziecka w wieku przedszkolnym

K_U06 NU_f

Kompetencje społeczne
K1

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

K_K05 NK_b

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

W

Liczba godzin
C

Treści edukacji społeczno-środowiskowej w aktualnej Podstawie Programowej Wychowania
Przedszkolnego.

2

Umowa społeczna jako metoda demokratyzowania stosunków społecznych w przedszkolu.Procedura
zawierania umowy. Projektowanie umów.

2

Aktywność badawcza dzieci w wieku przedszkolnym.

4

Szanse i zagrożenia dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

2

Dziecko w relacjach z rówieśnikami. Konflikty w relacjach rówieśniczych.

2

Zapomniane obszary w problematyki społecznej w edukacji dziecka w wieku przedszkolnym.

4

Eksperymenty jako źródło wiedzy o otaczającym świecie.

2

Projektowanie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym na bazie ścieżek przyrodniczych.

4

Wycieczka jedną z form poznawania środowiska społeczno-przyrodniczego.

4

Warsztaty ekologiczne dla dzieci wieku przedszkolnym metodą projektów.

4

RAZEM

L /P

0

30

0

W

Liczba godzin
C

L /P

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat
Treści edukacji społeczno-środowiskowej w aktualnej Podstawie Programowej Wychowania
Przedszkolnego.

2

Umowa społeczna jako metoda demokratyzowania stosunków społecznych w przedszkolu.Procedura
zawierania umowy. Projektowanie umów.

2

Aktywność badawcza dzieci w wieku przedszkolnym.

2

Szanse i zagrożenia dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

2

Dziecko w relacjach z rówieśnikami. Konflikty w relacjach rówieśniczych.

2

Zapomniane obszary w problematyki społecznej w edukacji dziecka w wieku przedszkolnym.

2

Eksperymenty jako źródło wiedzy o otaczającym świecie.

2

Projektowanie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym na bazie ścieżek przyrodniczych.

2

Wycieczka jedną z form poznawania środowiska społeczno-przyrodniczego.
Warsztaty ekologiczne dla dzieci wieku przedszkolnym metodą projektów.

RAZEM

2
0

18

0

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis

W1

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w edukacji społeczno-przyrodniczej dzieci wieku
przedszkolnym

U3

potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w odniesieniu do
edukacji społeczno-przyrodniczej dziecka w wieku przedszkolnym

K1

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność
na zajęciach

70%

20%

10%

Waga w werfikacji efektów kształcenia

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Stacjonarne

Niestacjonarne

30
20
50
2

18
32
50
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

LITERATURA
Podstawowa

1

Budniak Alina, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, Kraków 2017.

2

Żuchelkowska K., Edukacja przyrodnicza w przedszkolu, Bydgoszcz 2015.

3

Matyjas B., Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2008.

4

Muchacka B., Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, Wyd. Naukowe WSP, Kraków 2001.

5

Olczak A., Umowa społeczna z dzieckiem jako droga ku demokracji w wychowaniu, Wyd. naukowe UZ, Zielona Góra 2010.

6

Antczak A., Tworzymy ścieżkę edukacyjną w nadleśnictwie, Wyd. CILP DGLP, Warszawa 2003.

7

Łaciak B., Świat społeczny dziecka, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 1998.
Uzupełniajaca

1

Aktualna Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego w Przedszkolu

2

Cywińska M., Konflikty interpersonalne wśród dzieci, Wyd. Eruditus, Poznań 1995.

3

Czasopisma pedagogiczne "Bliżej Przedszkola", "Wychowanie w Przedszkolu" stosownie do realizowanych treści społecznych i
przyrodniczych.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

METODYKA EDUKACJI SPOŁECZNO-PRZYRODNICZEJ W
KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Kod
przedmiotu

05.1-IHPEDPMESPK

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny
Edukacja przedszkolna i
Specjalność
wczesnoszkolna

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr IV

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

30

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

18

Razem

30

Razem

18

Praca własna studenta

20

Praca własna studenta

32

Razem

50

Razem

50

ECTS

2

ECTS

2

CEL PRZEDMIOTU
• przyswojenie wiedzy dotyczącej różnych, alternatywnych koncepcji edukacji środowiskowej w zintegrowanym systemie edukacyjnym;
• dokonanie globalnego oglądu procesów nauczania i uczenia się w klasach I-III w kontekście zadań edukacji środowiskowej;
• podejmowanie i rozwiązywanie problemów metodyczno-organizacyjnych w zakresie edukacji środowiskowej;
• integrowanie wiedzy i umiejętności zdobywanych przez studenta z zakresu innych obszarów edukacyjnych
• rozwinięcie u słuchaczy twórczych nastawień i dążeń w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Podstawy wiedzy o środowisku społeczno-przyrodniczym.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w edukacji społeczno-przyrodniczej
uczniów z klas I-III szkoły podstawowej

K_W01 NW_h

Umiejętności
U3

potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w
odniesieniu do edukacji społeczno-przyrodniczej ucznia z klas I-III szkoły podstawowej
Kompetencje społeczne

K_U06 NU_f

K1

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

K_K05 NK_b

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

W

Liczba godzin
C

1. Dziecko i przyroda w edukacji zintegrowanej

2

2. Nowa „jakość” edukacyjna w zakresie edukacji środowiskowej- cele i treści przedmiotu

4

3. Tworzenie środowiska edukacyjnego (materiały źródłowe, „portfolia”, kąciki edukacyjne itp.)

4

4. Ewaluacja i propozycja oceny opisowej w odniesieniu do edukacji środowiskowej.

2

5. Dziecko i przyroda w literaturze popularnonaukowej. Przykłady wykorzystania literatury i innych
środków dydaktycznych w procesie edukacyjnym.

2

6. Metody poznawania środowiska społeczno-przyrodniczego

2

7. Obserwacja i pomiar jako metody poznawania środowiska

2

8. Doświadczenie i eksperyment jako metody poznawania środowiska

2

9. Metody praktyczne w poznawaniu środowiska

2

10. Wycieczka, jej cele, rodzaje, organizacja

2

11. Konstruowanie i analiza projektów wycieczek

4

12. Zaniedbane obszary w edukacji społecznej dziecka

2

RAZEM

L /P

0

30

0

W

Liczba godzin
C

L /P

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat
1. Nowa „jakość” edukacyjna w zakresie edukacji środowiskowej- cele i treści przedmiotu.

2

2. Tworzenie środowiska edukacyjnego (materiały źródłowe, „portfolia”, kąciki edukacyjne itp.).

2

3. Ewaluacja i propozycja oceny opisowej w odniesieniu do edukacji środowiskowej.

2

4. Dziecko i przyroda w literaturze popularnonaukowej. Przykłady wykorzystania literatury i innych
środków dydaktycznych w procesie edukacyjnym.

2

5. Metody poznawania środowiska społeczno-przyrodniczego.

2

6. Obserwacja i pomiar jako metody poznawania środowiska.

2

7. Doświadczenie i eksperyment jako metody poznawania środowiska.

2

8. Wycieczka, jej cele, rodzaje, organizacja.

2

9. Zaniedbane obszary w edukacji społecznej dziecka.

2

RAZEM

0

18

0

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność
na zajęciach

70%

20%

10%

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis
Waga w werfikacji efektów kształcenia

W1
U3
K1

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w edukacji społeczno-przyrodniczej uczniów z klas IIII szkoły podstawowej
potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w odniesieniu do
edukacji społeczno-przyrodniczej ucznia z klas I-III szkoły podstawowej
postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Stacjonarne

Niestacjonarne

30
20
50
2

18
32
50
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

LITERATURA
Podstawowa

1

T. Parczewska, Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas I-III, Lublin 2005.

2

Praca nauczyciela i ucznia w klasach 1 – 3, red. M. Lelonka i T. Wróbla, Warszawa WSiP 1990.

3

M. Chymuk: Środowisko społeczno – przyrodnicze w klasie 3. Materiały metodyczne. Warszawa, WSiP 1992.

4

G. Kufit: Kształtowanie wyobrażeń i pojęć historycznych uczniów klas początkowych. WSiP, Warszawa 1985.

5

B. Korzeniowski: Kształtowanie pojęć geograficznych w nauczaniu poczatkowym. WSiP, Warszawa 1985.

6

I. Zioło, Edukacja środowiskowa na poziomie nauczania zintegrowanego. Wyd. Akademii Pedagogicznej w Krakowie 2002.
Uzupełniajaca

1

A. Budniak, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym Impuls Kraków 2009.

2

J. Stasica, 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III Przyroda Impuls Kraków 2004.

3

Z. Piwońska Edukacja regionalna, Fosze Rzeszów 2001.

4

M. Lelonek: Kształtowanie pojęć z przyrody nieożywionej w nauczaniu początkowym, WSiP, Warszawa 1984.

5

E. Filipiak, H. Smolińska: Od Freineta do edukacji zintegrowanej. WSP Bydgoszcz 2000.

6

J. Garbula - Orzechowska Edukacja historyczna w klasach początkowych Akapit Toruń 2002.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Kod
przedmiotu

METODYKA EDUKACJI PLASTYCZNO-TECHNICZNEJ

05.1-IHPEDPMEPP

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny
Edukacja Przedszkolna i
Specjalność
Wczesnoszkolna

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr IV

Forma zaliczenia zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

30

Laboratorium

18

Laboratorium

Razem

30

Razem

18

Praca własna studenta

30

Praca własna studenta

42

Razem

60

Razem

60

ECTS

2

ECTS

2

CEL PRZEDMIOTU
Przygotowanie metodyczne studentów do posługiwania się kreacją plastyczną i kreacją dotyczącą sprawności manualnych w działaniach edukacyjnych
skierowanych do grupy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.Przekazanie wiedzy w zakresie metodyki stosowania edukacji plastycznej i
technicznej w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.Wskazanie na pozytywne przykłady zastosowań edukacji plastycznej w praktyce pedagogicznej
w przedszkolu.
Rozwinięcie umiejętnosści zastosowania metod pracy pedagogicznej związanej z zajęciami plastycznymi i technicznymi. Przygotowanie do własściwej
interpretacji i oceny wartości prac plastycznych i technicznych powstajacych na zajęciach w przedszkolu.
Wskazanie sposobów właściwej i rzetelnej dokumentacji zajęć plastycznych i technicznych.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Znajomość sposobów aktywności plastycznej na poziomie szkoły podstawowej i średniej
Umiejętności w zakresie podstawowych form dyskusji i innych sposobów wymiany myśli.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza

1

W1

Student zna elementarną terminologię z zakresu edukacji plastycznej i metodyki, rozumie jej
zastosowania w obrębie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

W2

Student ma elementarną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej edukacji
plastycznej na etapie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

K_W01 K_W02 K_W11 NW_j

W3

Student zna teorie, koncepcje i praktyki dotyczące wychowania przez sztukę, rozumie różnorodne
uwarunkowania tych procesów
Umiejętności

U1

Student jest gotowy do podejmowania działań metodycznie profesjonalnych w zakresie edukacji
plastycznej i technicznej na etapie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

U2

Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu metodyki edukacji
plastycznej i technicznej do analizy problemów wychowawczych w edukacji przedszkolnej

U3

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujeciami teoretycznymi w celu analizowania, oraz
dobierania strategii wychowania i wspierania rozwoju przez plastykę i technikę

K_U01 K_U02 K_U14 NU_i

Kompetencje społeczne
K1

Student jest gotowy do podejmowania działań metodycznie profesjonalnych w zakresie edukacji
plastycznej i technicznej na etapie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

K2

Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny w przyszłej pracy
pedagogicznej i przestrzegania zasad etyki zawodowej

K_K04 K_K05 NK_e

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

Liczba godzin
W

C

Podstawowe zagadnienienia dotyczace zajęc plastycznych i technicznych w placówkach przedszkolnych i
klasach wczesnoszkolnych

6

Charakterystyka elementów metodycznych edukatora sztuki oraz wychowania technicznego w przedszkolu i
klasach wczesnoszkolnych

6

Metodyka tworzenia scenariuszy i pomysłów zajęć plastycznych i technicznych na potrzeby pracy
pedagogicznej.

6

Metody tworzenia scenariuszy i pomysłów zajęć́ plastycznych i technicznych na potrzeby pracy pedagogicznej
w przedszkolu i klasach wczesnoszkolnych.

6

Metody tworzenia dokumentacji własnych działań edukacyjno- artystycznych i technicznych celem
przygotowania jej do celów popularyzatorskich

6

RAZEM

0

30

L /P

0

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat

Liczba godzin
W

Podstawowe zagadnienienia dotyczace zajęc plastycznych i technicznych w placówkach przedszkolnych i
klasach wczesnoszkolnych

C
2

Charakterystyka elementów metodycznych edukatora sztuki oraz wychowania technicznego w przedszkolu i
klasach wczesnoszkolnych
Metodyka tworzenia scenariuszy i pomysłów zajęć plastycznych i technicznych na potrzeby pracy
pedagogicznej.

4
4

Metody tworzenia scenariuszy i pomysłów zajęć́ plastycznych i technicznych na potrzeby pracy pedagogicznej
w przedszkolu i klasach wczesnoszkolnych.

4

Metody tworzenia dokumentacji własnych działań edukacyjno- artystycznych i technicznych celem
przygotowania jej do celów popularyzatorskich

4

RAZEM

2

L /P

0

18

0

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis
Waga w werfikacji efektów kształcenia

W1
W2
W3
U1
U2
U3
K1
K2

Student zna elementarną terminologię z zakresu edukacji plastycznej i metodyki, rozumie jej zastosowania w
obrębie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
Student ma elementarną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej edukacji plastycznej na
etapie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
Student zna teorie, koncepcje i praktyki dotyczące wychowania przez sztukę, rozumie różnorodne
uwarunkowania tych procesów
Student jest gotowy do podejmowania działań metodycznie profesjonalnych w zakresie edukacji plastycznej i
technicznej na etapie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu metodyki edukacji plastycznej i
technicznej do analizy problemów wychowawczych w edukacji przedszkolnej
Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujeciami teoretycznymi w celu analizowania, oraz dobierania
strategii wychowania i wspierania rozwoju przez plastykę i technikę
Student jest gotowy do podejmowania działań metodycznie profesjonalnych w zakresie edukacji plastycznej i
technicznej na etapie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego
Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny w przyszłej pracy pedagogicznej i
przestrzegania zasad etyki zawodowej

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność
na zajęciach

60%

40%

20%

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Stacjonarne

Niestacjonarne

1

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

30

18

2

Praca własna studenta
Suma

30
60

42
60

ECTS

2

2

LITERATURA
Podstawowa

1

Eugeniusz Józefowski, Edukacja artystyczna w działaniach warsztatowych, Wydawnictwo AHE, Łódź 2009.

2.

Hanna Sikorska-Krauze, Edukacja przez sztukę. O edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka, UAM, Poznań 2006.

3.
4.

Mariola Jąder, Techniki plastyczne rozwijajace wyobraźnię, Impuls, Kraków 2005.
A. Jabłońska, Techniki plastyczne dla dzieci, Warszawa 2004.
Uzupełniajaca

3

1

Edukacja w naturze, Oś́ rodek Edukacji Ekologicznej Warszawa 2000.

2

Eugeniusz Józefowski, Książka o książkach, Wydawnictwo WSP Zielona Góra 1999.

2

Fryderyk Drejer, Wychowanie do techniki dzieci w młodszym wieku szkolnym, PWSZ, Jelenia Góra 2010.

3

Edyta Cieś́ lik-Moczek, Eugeniusz Józefowski, Krowie opowieści - warsztaty edukacji twórczej, Akademia im. Jana Długosza w
Częstochowie 2006.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

Kod
przedmiotu

05.9-IHPEDPMPZK

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny
Edukacja przedszkolna i
Specjalność
wczesnoszkolna

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr IV

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

30

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

18

Razem

30

Razem

18

Praca własna studenta

30

Praca własna studenta

42

Razem

60

Razem

60

ECTS

2

ECTS

2

CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie studentów z metodami przygotowywania dziecka do posługiwania się komputerem i technologią informatyczną. Wspieranie
twórczości graficznej, muzycznej i intelektualnej dzieci przez dostępne oprogramowanie. Bezpieczne korzystanie z gier zręcznościowych oraz
Internetu.
Wykorzystanie komputera, w tym technik multimedialnych, w organizacji pracy nauczyciela.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office z uwzględnieniem aplikacji MS Word, MS Excel oraz Power Point. Umiejętność
korzystania z sieci komputerowych, obsługa przeglądarek internetowych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

W2

W3

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie
pokrewnych dyscyplin naukowych
ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce
pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do studiowanej specjalności i uwzględniającą
aktualne potrzeby w tym zakresie
zna podstawy systemu bezpieczeństwa i zasady higieny pracy w instytucjach edukacyjnych i
wychowawczych, ich praktyczne uwarunkowania oraz realizacje

K_W01 K_W12 K_W17 NW_k

Umiejętności
U1

umie zaprojektować i przeprowadzić wszystkie fazy procesu badawczego - formułować
problemy, dokonać wyboru metody,

U2

potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się
zadań zawodowych; w działaniach praktycznych wykorzystuje nowoczesne technologie
(ICT)

U3

dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w praktycznej działalności pedagogicznej

K_U10 K_U16 K_U20 NU_d
NU_i

Kompetencje społeczne
K1

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne
znaczenie wiedzy pedagogicznej

K2

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

K3

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

K_K02 K_K05 K_K07 NK_a

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

W

Podstawa programowa w zakresie TI w wychowaniu przedszkolnym i I etapie edukacyjnym.

Liczba godzin
C
1

Obsługa podstawowych aplikacji graficznych, aplikacji do edycji i tworzenia filmów.

8

Przegląd typowego oprogramowania edukacyjnego dla dzieci

4

Przygotowanie scenariuszy lekcji zajęć informatycznych w przedszkolu i w kl. I-III

10

Programy narzędziowe tablic interaktywnych. Programy wspomagające pracę nauczyciela edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej

7

RAZEM

L /P

0

30

0

W

Liczba godzin
C

L /P

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat
Podstawa programowa w zakresie TI w wychowaniu przedszkolnym i I etapie edukacyjnym.

1

Obsługa podstawowych aplikacji graficznych, aplikacji do edycji i tworzenia filmów.

4

Przegląd typowego oprogramowania edukacyjnego dla dzieci

2

Przygotowanie scenariuszy lekcji zajęć informatycznych w przedszkolu i w kl. I-III

7

Programy narzędziowe tablic interaktywnych. Programy wspomagające pracę nauczyciela edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej

4

RAZEM

0

18

0

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis
Waga w werfikacji efektów kształcenia

W1

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie właściwym dla
studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

W2

ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce
pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do studiowanej specjalności i uwzględniającą aktualne
potrzeby w tym zakresie

W3

zna podstawy systemu bezpieczeństwa i zasady higieny pracy w instytucjach edukacyjnych i
wychowawczych, ich praktyczne uwarunkowania oraz realizacje

U1

umie zaprojektować i przeprowadzić wszystkie fazy procesu badawczego - formułować problemy,
dokonać wyboru metody,

U2

potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań
zawodowych; w działaniach praktycznych wykorzystuje nowoczesne technologie (ICT)

U3

dostrzega związki przyczynowo-skutkowe w praktycznej działalności pedagogicznej

K1

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie
wiedzy pedagogicznej

K2

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

K3

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno
podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność
na zajęciach

70%

20%

10%

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

Stacjonarne

Niestacjonarne

30
30
60
2

18
42
60
2

LITERATURA
Podstawowa

1

Aktualna Podstawa Programowa Wychowania przedszkolnego

2

S. JUSZCZYK (red), Metodyka nauczania informatyki w szkole, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2003.
Uzupełniajaca

1

Zdzisław Nowakowski, Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej w praktyce, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2003.

2

Juszczyk S. oraz J. Janczyk, D. Morańska i M. Musioł, Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej, Wydawnictwo A.
Marszałek, Toruń 2003.

3

Huk T., Komputer w procesie kształtowania umiejętności kluczowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Kod
przedmiotu

METODYKA EDUKACJI MUZYCZNEJ

05.1-IHPEDPMEM

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny
Edukacja przedszkolna i
Specjalność
wczesnoszkolna

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr IV

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

30

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

18

Razem

30

Razem

18

Praca własna studenta

20

Praca własna studenta

32

Razem

50

Razem

50

ECTS

2

ECTS

2

CEL PRZEDMIOTU
Wyposażenie w wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowych form muzycznych stosowanych w przedszkolu, zapoznanie się z
innowacyjnymi metodami ekspresji twórcze, rozwijanie wrażliwości muzycznej i estetycznej u dzieci.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Posiadanie wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii ogólnej i rozwojowej, a także wiedzy z muzyki na poziomie podstawowym.
Umiejętności komunikacji interpersonalnej, kreatywna i otwarta postawa uczestnika zajęć, ogólna muzykalność.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie
pokrewnych dyscyplin naukowych

W2

ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w
odniesieniu do studiowanej specjalności

K_W01 K_W16 NW_e

Umiejętności
U1

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji
pedagogicznej praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, pomocowej)
K_U03 K_U15 NU_j

K_U03 K_U15 NU_j
U2

umie wybrać metody i formy działania biorąc pod uwagę ich adekwatność do problemów
występujących w konkretnych obszarach działalności pedagogicznej
Kompetencje społeczne

K1

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne
znaczenie wiedzy pedagogicznej
K_K02 K_K08 NK_c

K2

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

W

Liczba godzin
C

Cele wychowania muzycznego

2

Poznanie podstawowych form muzycznych, realizacja scenariuszy z wykorzystaniem form muzycznych

8

Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami w muzyce, innowacyjne metody ekspresji twórczej

6

Elementy muzyki (rytm, metrum, melodia, harmonia, dynamika, agogika, artykulacja, frazowanie,
kolorystyka dźwiękowa, barwa, struktura formalna).

6

Połączenie plastyki, muzyki i tańca w zajęciach umuzykalniających. Zapoznanie się z budową
instrumentów muzycznych z zestawu C.Orffa i z ich zastosowaniem do diagnozy zachowań- ćwiczenia

8

RAZEM

L /P

0

30

0

W

Liczba godzin
C

L /P

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat
Cele wychowania muzycznego

2

Poznanie podstawowych form muzycznych, realizacja scenariuszy z wykorzystaniem form muzycznych

4

Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami w muzyce, innowacyjne metody ekspresji twórczej

4

Elementy muzyki (rytm, metrum, melodia, harmonia, dynamika, agogika, artykulacja, frazowanie,
kolorystyka dźwiękowa, barwa, struktura formalna).

4

Połączenie plastyki, muzyki i tańca w zajęciach umuzykalniających. Zapoznanie się z budową
instrumentów muzycznych z zestawu C.Orffa i z ich zastosowaniem do diagnozy zachowań- ćwiczenia

4

RAZEM

0

18

0

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność
na zajęciach

70%

20%

10%

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis
Waga w werfikacji efektów kształcenia

W1
W2
U1
U2

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie właściwym dla
studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w odniesieniu do
studiowanej specjalności
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji pedagogicznej
praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, pomocowej)
umie wybrać metody i formy działania biorąc pod uwagę ich adekwatność do problemów
występujących w konkretnych obszarach działalności pedagogicznej

K1

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie
wiedzy pedagogicznej

K2

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Stacjonarne

Niestacjonarne

30
20
50
2

18
32
50
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

LITERATURA
Podstawowa

1

Malko D., Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1988.

2

Bonna B., Rodzina i przedszkole w kształtowaniu umiejętności muzycznych dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierz
Wielkiego, Bydgoszcz 2005.

3

Przybylska K., Wychowanie muzyczne w przedszkolu, Wydawnictwa Szkolne, Warszawa 2004.

4

Kataryńczuk-Mania L., Nauczyciel edukacji muzycznej we współczwsnej rzeczywistości kulturalnej, UZ, Zielona Góra 2010.
Uzupełniajaca

1

Stadnicka J., Terapia dzieci muzyka, ruchem i słowem, WSiP, Warszawa 1998.

2

Smoczyńska - Nachtman U., Kalendarz muzyczny w przedszkolu, WSiP, Warszawa, 1996.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Kod
przedmiotu

METODY AKTYWIZUJĄCE W EDUKACJI MUZYCZNEJ

05.1-IHPEDPMAEM

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny
Edukacja przedszkolna i
Specjalność
wczesnoszkolna

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr IV

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

30

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

18

Razem

30

Razem

18

Praca własna studenta

20

Praca własna studenta

32

Razem

50

Razem

50

ECTS

2

ECTS

2

CEL PRZEDMIOTU

Wyposażenie w wiedzę i umiejętności w zakresie różnych form muzycznych, opanowanie umiejętności diagnozowania i projektowania zajęć z
zastosowaniem elementów muzyki, nabycie kompetencji do konstruowania programów z zastosowaniem profilaktyki muzycznej w pracy z
małym dzieckiem

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Posiadanie wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii ogólnej i rozwojowej, a także wiedzy z zakresu muzyki na poziomie
podstawowym, posiadanie umiejętności komunikacji interpersonalnej, reprezentowanie kreatywnej i otwartej postawy

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie
pokrewnych dyscyplin naukowych

W2

ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w
odniesieniu do studiowanej specjalności

W3

zna podstawy systemu bezpieczeństwa i zasady higieny pracy w instytucjach edukacyjnych i
wychowawczych, ich praktyczne uwarunkowania oraz realizacje

K_W01 K_W16 NW_e

Umiejętności
U1

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji
pedagogicznej praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, pomocowej)

U2

umie wybrać metody i formy działania biorąc pod uwagę ich adekwatność do problemów
występujących w konkretnych obszarach działalności pedagogicznej

U3

posiada zdolność do inicjowania i organizowania działalności pedagogicznej w wybranym
obszarze praktyki pedagogicznej

K_U03 K_U15 K_U22 NU_j

Kompetencje społeczne
K1

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne
znaczenie wiedzy pedagogicznej

K2

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

K3

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

K_K02 K_K05 K_K08 NK_c

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

W

Cele wychowania muzycznego, zapoznanie się z podstawowymi pojęciami muzycznymi oraz formami
stosowanymi w muzyce

Liczba godzin
C
6

Nauka pląsów, zabaw muzyczno- ruchowych kształcących orientację, uwagę, koncentrację oraz ogólną
sprawność fizyczną
Techniki muzykoterapii w edukacji, charakterystyka etapów Techniki Mobilnej Rekreacji Muzycznej
OZURA

6
6

Gromadzenie repertuaru piosenek dziecięcych

6

Prezentacja scenariuszy zajęć z wykorzystaniem podstawowych form muzycznych - ćwiczenia
Nauka tańców integracyjnych, nauka podstawowych kroków krakowiaka i polki

6

RAZEM

L /P

0

30

0

W

Liczba godzin
C

L /P

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat
Cele wychowania muzycznego, zapoznanie się z podstawowymi pojęciami muzycznymi oraz formami
stosowanymi w muzyce

4

Nauka pląsów, zabaw muzyczno- ruchowych kształcących orientację, uwagę, koncentrację oraz ogólną
sprawność fizyczną

4

Techniki muzykoterapii w edukacji, charakterystyka etapów Techniki Mobilnej Rekreacji Muzycznej
OZURA

4

Prezentacja scenariuszy zajęć z wykorzystaniem podstawowych form muzycznych - ćwiczenia
Nauka tańców integracyjnych, nauka podstawowych kroków krakowiaka i polki

4

Gromadzenie repertuaru piosenek dziecięcych

2

RAZEM

0

18)

0

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność
na zajęciach

70%

20%

10%

Waga w werfikacji efektów kształcenia
W1
W2
W3
U1
U2
U3
K1

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie właściwym dla
studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w odniesieniu do
studiowanej specjalności
zna podstawy systemu bezpieczeństwa i zasady higieny pracy w instytucjach edukacyjnych i
wychowawczych, ich praktyczne uwarunkowania oraz realizacje
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji pedagogicznej
praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, pomocowej)
umie wybrać metody i formy działania biorąc pod uwagę ich adekwatność do problemów
występujących w konkretnych obszarach działalności pedagogicznej
posiada zdolność do inicjowania i organizowania działalności pedagogicznej w wybranym obszarze
praktyki pedagogicznej
posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie
wiedzy pedagogicznej

K2

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

K3

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Stacjonarne

Niestacjonarne

30
20
50
2

18
32
50
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

LITERATURA
Podstawowa

1
2

Malko D., Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu, WSiP, Warszawa 1988.
Bonna B., Rodzina i przedszkole w kształtowaniu umiejętności muzycznych dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierz
Wielkiego, Bydgoszcz 2005.
Uzupełniajaca

1

Przybylska K., Wychowanie muzyczne w przedszkolu, Wydawnictwa Szkolne, Warszawa 2004.

2

Stadnicka J., Terapia dzieci muzyka, ruchem i słowem, WSiP, Warszawa 1998.

3

Smoczyńska - Nachtman U., "Zabawy i ćwiczenia przy muzyce"

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Kod
przedmiotu

EDUKACJA POPRZEZ RUCH I ZABAWY RUCHOWE

05.1-IHPEDPEPRIZR

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny
Edukacja przedszkolna i
Specjalność
wczesnoszkolna

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr IV

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

30

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

18

Razem

30

Razem

18

Praca własna studenta

20

Praca własna studenta

32

Razem

50

Razem

50

ECTS

2

ECTS

2

CEL PRZEDMIOTU
Przygotowanie do prowadzenia wybranych form aktywności ruchowej jako środka wspierającego rozwój psychofizyczny małego dziecka,
propagowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie sprawności ruchowej oraz podnoszenie wydolności organizmu dzieci w wieku przedszkolnym.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Posiadanie wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii ogólnej i rozwojowej.
Umiejętności komunikacji interpersonalnej, kreatywna i otwarta postawa, ogólna sprawność ruchowa.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

W2

ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się, oraz uniwersalnych,
humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, psychologicznych
i medycznych kontekstów tych procesów

K_W03 K_W16 NW_i NW_k

ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w
odniesieniu do studiowanej specjalności
Umiejętności

U1

umie wybrać metody i formy działania biorąc pod uwagę ich adekwatność do problemów
występujących w konkretnych obszarach działalności pedagogicznej

U2

posiada zdolność do inicjowania i organizowania działalności pedagogicznej w wybranym
obszarze praktyki pedagogicznej

K_U15 K_U22 NU_c

Kompetencje społeczne
K1

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne
znaczenie wiedzy pedagogicznej
K_K02 K_K08 NK_e

K2

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

W

Rola i znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia dzieci. Kształtowanie zdolności motorycznych (istota,
właściwości oraz przykłady środków metodycznych i dydaktycznych możliwych do wykorzystania w
kolejnych etapach rozwoju motorycznego dzieci).
Rola muzyki i tańca w procesie rozwoju dzieci– wybrane techniki taneczne. Nowoczesne formy
muzyczno-ruchowe: zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy i gry z muzyką, elementy aerobiku, hip-hop,
fitness, taniec integracyjny.

L /P

6

6

Gry i zabawy ruchowe, ich podział. Zabawy ruchowe oparte na prostych formach ruchów motorycznych,
gry ruchowe wyższa forma zabaw. Poznanie zasad rywalizacji sportowej
Zabawy i gry stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce
korekcyjnej. Metoda zabawowa-naśladowcza a metoda zabawowa-klasyczna.

6
6

Konstruowanie i realizacja scenariuszy z wykorzystaniem zabaw ruchowych w przedszkolu

RAZEM

Liczba godzin
C

6
0

30

0

W

Liczba godzin
C

L /P

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat
Rola i znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia dzieci. Kształtowanie zdolności motorycznych (istota,
właściwości oraz przykłady środków metodycznych i dydaktycznych możliwych do wykorzystania w
kolejnych etapach rozwoju motorycznego dzieci).
Rola muzyki i tańca w procesie rehabilitacji – wybrane techniki taneczne. Nowoczesne formy muzycznoruchowe: zabawy muxyczno-ruchowe, zabawy i gry z muzyką, elementy aerobiku, hip-hop, fitness, tańca
integracyjnego.

2

4

Gry i zabawy ruchowe, ich podział. Zabawy ruchowe oparte na prostych formach ruchów motorycznych,
gry ruchowe wyższa forma zabaw. Poznanie zasad rywalizacji sportowej

4

Zabawy i gry stymulujące rozwój psychoruchowy dziecka. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce
korekcyjnej. Metoda zabawowa-naśladowcza a metoda zabawowa-klasyczna.

4

Konstruowanie i realizacja scenariuszy z wykorzystaniem zabaw ruchowych w przedszkolu

4

RAZEM

0

18

0

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność
na zajęciach

70%

20%

10%

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis
Waga w werfikacji efektów kształcenia

W1
W2
U1
U2

ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się, oraz uniwersalnych,
humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, psychologicznych i
ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w odniesieniu do
studiowanej specjalności
umie wybrać metody i formy działania biorąc pod uwagę ich adekwatność do problemów
występujących w konkretnych obszarach działalności pedagogicznej
posiada zdolność do inicjowania i organizowania działalności pedagogicznej w wybranym obszarze
praktyki pedagogicznej

K1

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie
wiedzy pedagogicznej

K2

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Stacjonarne

Niestacjonarne

30
20
50
2

18
32
50
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

LITERATURA

1

Podstawowa
Bielski J., Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego, Podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i studentów
studiów pedagogicznych, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Piotrków Trybunalski. 2005.

2

Trześniowski R., Gry i zabawy ruchowe, Wydawnictwo – Sport i Turystyka ,1987.
Uzupełniajaca

1

Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Instytut Wydawniczy ERICA, Warszawa 2011.

2

Matusiak A., Gry i zabawy muzyczno-ruchowe, skrypt autorski

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO MAŁEGO DZIECKA

Kod
przedmiotu

05.1-IHPEDPMWFMD

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny
Edukacja przedszkolna i
Specjalność
wczesnoszkolna

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr IV

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

30

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

18

Razem

30

Razem

18

Praca własna studenta

20

Praca własna studenta

32

Razem

50

Razem

50

ECTS

2

ECTS

2

CEL PRZEDMIOTU
Propagowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie sprawności ruchowej oraz podnoszenie wydolności organizmu, przygotowanie do
prowadzenia wybranych form aktywności ruchowej jako środka wspierającego rozwój psychofizyczny małego dziecka.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Posiadanie wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii ogólnej i rozwojowej. Umiejętności komunikacji interpersonalnej, kreatywna i
otwarta postawa, ogólna sprawność ruchowa

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie
pokrewnych dyscyplin naukowych

W2

ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w
odniesieniu do studiowanej specjalności

U1

U2

Umiejętności
potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się
zadań zawodowych; w działaniach praktycznych wykorzystuje nowoczesne technologie
(ICT)
jest zdolny do samooceny własnych możliwości i dokonań w obszarze praktyki
pedagogicznej, potrafi ją modyfikować i korygować

K_W01 K_W16 NW_i NW_k

K_U16 K_U23 NU_c

Kompetencje społeczne
K1

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne
znaczenie wiedzy pedagogicznej
K_K02 K_K08 NK_e

K2

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat
Cele wychowania fizycznego. Zakres wychowania fizycznego, jednostka metodyczna, metody
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w przedszkolu.

W

Liczba godzin
C
4

Innowacyjne aktywizujące metody i formy pracy z dziećmi w przedszkolu. (metody: Labana, Orffa,
Kniessów, Sherborne, opowieści ruchowej, joga, aerobik)

8

Ruch jako czynnik stymulujący, adaptacyjny, kompensacyjny i korektywny. Zabawy i ćwiczenia
przeznaczone dla dzieci trzyletnich, czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich.

6

Profilaktyka chorób cywilizacyjnych, promowanie zdrowego stylu życia. Poznanie możliwości własnego
ciała, zabawy i ćwiczenia korekcyjne, ćwiczenia wyprostne utrwalające nawyk utrzymywania
prawidłowej postawy, wpływ wzmożonej aktywności fizycznej na zdrowie

6

Konstruowanie i realizacja scenariuszy zajęć ruchowych w przedszkolu w oparciu o wybraną metodę
aktywizującą.

6

RAZEM

L /P

0

30

0

W

Liczba godzin
C

L /P

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat
Cele wychowania fizycznego. Zakres wychowania fizycznego, jednostka metodyczna, metody
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w przedszkolu.

2

Innowacyjne aktywizujące metody i formy pracy z dziećmi w przedszkolu. (metody: Labana, Orffa,
Kniessów, Sherborne, opowieści ruchowej, joga, aerobik)

5

Ruch jako czynnik stymulujący, adaptacyjny, kompensacyjny i korektywny. Zabawy i ćwiczenia
przeznaczone dla dzieci trzyletnich, czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich.

3

Profilaktyka chorób cywilizacyjnych, promowanie zdrowego stylu życia. Poznanie możliwości własnego
ciała, zabawy i ćwiczenia korekcyjne, ćwiczenia wyprostne utrwalające nawyk utrzymywania
prawidłowej postawy, wpływ wzmożonej aktywności fizycznej na zdrowie

2

Konstruowanie i realizacja scenariuszy zajęć ruchowych w przedszkolu w oparciu o wybraną metodę
aktywizującą.

6

RAZEM

0

18

0

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność
na zajęciach

70%

20%

10%

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis
Waga w werfikacji efektów kształcenia

W1
W2
U1
U2
K1

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie właściwym dla
studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w odniesieniu do
studiowanej specjalności
potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań
zawodowych; w działaniach praktycznych wykorzystuje nowoczesne technologie (ICT)
jest zdolny do samooceny własnych możliwości i dokonań w obszarze praktyki pedagogicznej, potrafi ją
modyfikować i korygować
posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie
wiedzy pedagogicznej

K2

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Stacjonarne

Niestacjonarne

30
20
50
2

18
32
50
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

LITERATURA

2

Podstawowa
Bielski J., Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego, Podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i studentów
studiów pedagogicznych, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Piotrków Trybunalski. 2005.
Madejski E., Węglarz J., Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego. Podręcznik dla nauczycieli i
studentów Kraków 2018.

3

Tatarczuk j., Podstawy metodyki współczesnego wychowania fizycznego, UZ, Zielona Góra 2016.

4

Wlaźnik K, Wychowanie fizyczne w przedszkolu, Warszawa 1980.

1

Uzupełniajaca

1

Karwowska - Struczyk M., Metody aktywne w przedszkolu [w:]Studia Pedagogiczne t. X1VII/85 A79

2

Romanowski W., A. Eberhardt, Profilaktyczne znaczenie zwiększonej aktywności ruchowej człowieka, Warszawa 1972.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Kod
05.1-IH-PEDPprzedmiotu
LDD

LITERATURA DLA DZIECI
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny
Edukacja przedszkolna i
Specjalność
wczesnoszkolna

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr IV

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

30

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

18

Razem

30

Razem

18

Praca własna studenta

20

Praca własna studenta

32

Razem

50

Razem

50

ECTS

2

ECTS

2

CEL PRZEDMIOTU
Celem przedmiotu jest kształtowanie umiejetności poszukiwania wyznaczników literatury dziecięcej, wskazanie różnych rodzajów i gatunków literackich,
prześledzenie ewolucji literatury dziecięcej, omówienie najważniejszych utworów, z położeniem nacisku na ich współczesną recepcję, prześledzenie
najnowszych tendencji, trendów, czy mód literackich i czytelniczych w zakresie literatury dziecięcej, zapoznanie się z regionalną twórczością dla
młodego odbiorcy, dla młodego odbiorcy.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Podstawy języka polskiego oraz pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

ma wiedzę metodyczną dotyczącą literatury dziecięcej w zakresie praktycznej działalności
pedagogicznej, zwłaszcza w odniesieniu do studiowanej specjalności edukacja przedszkolna i
wczesnoszkolna

K_W16 NW_d

Umiejętności
U1

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną dotyczącą literatury dziecięcej w odniesieniu do
konkretnych sytuacji pedagogicznej praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej,
kulturalnej, pomocowej)

K_U03 NU_h

Kompetencje społeczne
K1

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno
podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

K_K07 NK_g

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

Liczba godzin
W

C

Wyznaczniki literatury dla dzieci i młodzieży, historia i recepcja literatury dla młodego odbiorcy

4

Poradnictwo i cenzura obyczajowa w zakresie książki dziecięcej, krytyka literatury dla dzieci

2

Rodzaje, gatunki literatury dla dzieci

4

Czytelnictwo i twórczość dzieci w Internecie (strony poświęcone literaturze, serwisy, fora, blogi)

2

Najnowsze tendencje, trendy czy mody czytelnicze w zakresie literatury dla młodego odbiorcy

4

Przygotowanie do analizy pojedynczego dzieła w ramach sztuki interpretacji z uwzględnieniem semiotycznej
natury utworów dla dzieci, które składają się ze słów, obrazów i gestów, oraz do postrzegania zjawisk
literackich w kontekście historii literatury – epoki i przynależnych do niej konwencji

4

Poznanie wybranych arcydzieł literatury dla dzieci – polskich i światowych oraz związanej z literaturą
„osobną”.

6

Wprowadzenie i wykorzystanie w procesie analizy i interpretacji pojęć archetypu i sygnatury, porządków
genologicznych w utworach dla najmłodszych

2

Zaprezentowanie psychoanalitycznych interpretacji baśni magicznych, modeli wierszy dla dzieci, „chwytów” w
prozie.

2

RAZEM

0

L /P

30

0

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat

Liczba godzin
W

C

Wyznaczniki literatury dla dzieci i młodzieży, historia i recepcja literatury dla młodego odbiorcy

2

Poradnictwo i cenzura obyczajowa w zakresie książki dziecięcej, krytyka literatury dla dzieci

2

Rodzaje, gatunki literatury dla dzieci

2

Czytelnictwo i twórczość dzieci w Internecie (strony poświęcone literaturze, serwisy, fora, blogi)

2

Najnowsze tendencje, trendy czy mody czytelnicze w zakresie literatury dla młodego odbiorcy

4

Przygotowanie do analizy pojedynczego dzieła w ramach sztuki interpretacji z uwzględnieniem semiotycznej
natury utworów dla dzieci, które składają się ze słów, obrazów i gestów, oraz do postrzegania zjawisk
literackich w kontekście historii literatury – epoki i przynależnych do niej konwencji

2

Poznanie wybranych arcydzieł literatury dla dzieci – polskich i światowych oraz związanej z literaturą
„osobną”.
Wprowadzenie i wykorzystanie w procesie analizy i interpretacji pojęć archetypu i sygnatury, porządków
genologicznych w utworach dla najmłodszych

L /P

2
2

Zaprezentowanie psychoanalitycznych interpretacji baśni magicznych, modeli wierszy dla dzieci, „chwytów” w
prozie.

RAZEM

0

18

0

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność na
zajęciach

70%

20%

10%

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis
Waga w werfikacji efektów kształcenia

W1

ma wiedzę metodyczną dotyczącą literatury dziecięcej w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej,
zwłaszcza w odniesieniu do studiowanej specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

U1

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną dotyczącą literatury dziecięcej w odniesieniu do konkretnych
sytuacji pedagogicznej praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, pomocowej)

K1

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno podczas
pracy indywidualnej jak i zespołowej

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Stacjonarne

Niestacjonarne

30
20
50
2

18
32
50
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

LITERATURA

1

Podstawowa
Szeliga K., Historia Guziołka czyli jak tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej
dziecka w wieku przedszkolnym : poradnik dla dzieci, rodziców i nauczycieli. - Kraków : Impuls, 2005.

2

H.Ch. Andersen, Baśnie, przeł. S. Beylin i J. Iwaszkiewicz, wyd. 7, Poznań 1985 (lub inne wyd.).

2

Antologia poezji dziecięcej, wybór i oprac. J. Cieślikowski, wyd. 3, BN I, 233, Wrocław 1991 (lub inne wyd.).

3

Baśnie braci Grimm, przekł. E. Bielicka i M. Tarnowski, posł. H. Kapełuś, Warszawa 1997 (lub inne wyd.).

4

T. Jansson, Opowiadania z Doliny Muminków, przekł. I. Szuch-Wyszomirska, Warszawa 2000 (lub inne wyd.).

5

J. Cieślikowski, Literatura osobna, wybór R. Waksmund, Warszawa 1985.

6

J. Cieślikowski, Literatura i podkultura dziecięca Wrocław 1975.

7

R. Waksmund, Wstęp do: Poezja dla dzieci. Antologia form i tematów. Wrocław 1987.

8

J. Ługowska, Bajka w literaturze dziecięcej, Warszawa 1988.

9

Dziecko jako odbiorca literatury, pod red. M. Kielar Turskiej i M. Przetacznik Gierowskiej, Warszawa 1992.

10

A. Baluch, Książka jest światem. O literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków, Kraków 2005.
B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne.
O znaczeniach i wartościach baśni, wst. i przekł. D. Danek, t. 1-2, Warszawa 1985 (lub inne wyd.).
B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne.
O znaczeniach i wartościach baśni, wst. i przekł. D. Danek, t. 1-2, Warszawa 1985 (lub inne wyd.).

11

Uzupełniajaca

1

A. Baluch, Od ludus do agora. Rozważania
o książkach dla dzieci i sposobach lektury, które
Kraków 2003.

2

K. Kuliczkowska, W świecie prozy dla dzieci, Warszawa 1983.

3

A. Nikliborc, Od baśni do prawdy. Szkice z dziejów literatury zachodniej dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1981.

wiodą od zabawy do poważnej rozmowy o literaturze,

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

MAŁE FORMY TEATRALNE JAKO JEDEN ZE SPOSOBÓW
PRACY Z TEKSTEM

Kod
05.1-IHprzedmiotu PEDP-MFT

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny
Edukacja przedszkolna i
Specjalność
wczesnoszkolna

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr IV

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

30

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

18

Razem

30

Razem

18

Praca własna studenta

20

Praca własna studenta

32

Razem

50

Razem

50

ECTS

2

ECTS

2

CEL PRZEDMIOTU
1. Zapoznanie studentów z istotą inscenizacji jako formą pracy z tekstem, jej genezą, celami, rodzajami, formami i zasadami stosowania.
2. Zapoznanie z przykładowymi scenariuszami inscenizacji dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ich analiza pod kątem
wartości poznawczych, wychowawczych i emocjonalnych.
3. Kształcenie umiejętności przygotowywania scenariuszy do wybranych tekstów literackich dla dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym.
4. Opanowanie umiejętności przekładu scenariusza na język sceny; zdobycie kompetencji w zakresie wzorowego czytania i recytacji tekstu,
projektowania oraz wykonania dekoracji, rekwizytów i kostiumów do inscenizacji, przygotowania oprawy muzycznej oraz wystawienia
przedstawienia.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Podstawy języka polskiego oraz pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w
odniesieniu do studiowanej specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

K_W16 NW_d

Umiejętności
U1

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną związaną z edukacją teatralną w odniesieniu
do konkretnych sytuacji pedagogicznej praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej,
kulturalnej, pomocowej)

K_U03 NU_h NU_i

Kompetencje społeczne
K1

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

K_K07 NK_g

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

Liczba godzin
W

C

Inscenizacja jako forma pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – geneza, istota,
cele stosowania.

4

Rodzaje inscenizacji.

2

Praca nad tekstem w inscenizacji.

4

Formy inscenizacji.
Ćwiczenia warsztatowe doskonalące ekspresję sceniczną studentów (bezsłowna i mówiona, gest i ruch
sceniczny, podawanie tekstu, włączanie elementów scenografii,
muzyki i światła, kostiumu i rekwizytu).

2
4

Przygotowanie inscenizacji: opracowanie i wybór scenariusza, dobór aktorów, zaprojektowanie i
wykonanie dekoracji, rekwizytów i kostiumów, przygotowanie oprawy muzycznej

4

Próby aktorskie, analiza i ocena gry aktorskiej.

6

Wystawienie inscenizacji dla grupy studenckiej.

2

Wystawienie inscenizacji dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych.

2

RAZEM

L /P

0

30

0

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat

Liczba godzin
W

C

Inscenizacja jako forma pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – geneza, istota,
cele stosowania.

2

Rodzaje inscenizacji.

2

Praca nad tekstem w inscenizacji.

2

Formy inscenizacji.

2

Ćwiczenia warsztatowe doskonalące ekspresję sceniczną studentów (bezsłowna i mówiona, gest i ruch
sceniczny, podawanie tekstu, włączanie elementów scenografii,
muzyki i światła, kostiumu i rekwizytu).

4

Przygotowanie inscenizacji: opracowanie i wybór scenariusza, dobór aktorów, zaprojektowanie i
wykonanie dekoracji, rekwizytów i kostiumów, przygotowanie oprawy muzycznej.

2

Próby aktorskie, analiza i ocena gry aktorskiej.

2

Wystawienie inscenizacji.

2

RAZEM

L /P

0

18

0

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność na
zajęciach

70%

20%

10%

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis
Waga w werfikacji efektów kształcenia

W1

ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w odniesieniu do
studiowanej specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

U1

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną związaną z edukacją teatralną w odniesieniu do
konkretnych sytuacji pedagogicznej praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej,
pomocowej)

K1

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno
podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

Stacjonarne

Niestacjonarne

30
20
50
2

18
32
50
2

LITERATURA
Podstawowa

1

Awgulowa J., Dziecko widzem i aktorem, WSiP, Warszawa 1979.

2

Awgulowa J., Świętek W., Inscenizacje w klasach początkowych, WSiP, Warszawa 1985.

3

Drzał E., Skibińska-Czechowicz I., Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2000.

4

Klus-Stańska D., Między wzruszeniem a śmiechem. Scenariusze przedstawień szkolnych., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków
2004.
Schopf S., Co się dzieje każdego dnia. Zabawy i inscenizacje dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat, Wydawnictwo „JEDNOŚĆ”, Kielce

5

2003.
Uzupełniajaca

1

Kobus M., Kubat M., Strzebińska J., Wendland E., Wypuść G., Program edukacji teatralnej dla dzieci 3-6 letnich. Jak zainteresować
teatrem dziecko w wieku przedszkolnym. Wydawnictwo „Iwanowski”, Płock.

2

Krasoń K., Dziecięcy teatr ruchu. „Kwartalnik Pedagogiczny” 2003, nr 3.

3

Nasz mały teatrzyk. Inscenizacje i zabawy dla przedszkolaków, wybór E. Zalewska, Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”,
Warszawa 1989.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

SPOŁECZNA INTEGRACJA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W
PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Kod
przedmiotu

05.6-IHPEDPSIDZPO

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny
Edukacja przedszkolna i
Specjalność
wczesnoszkolna

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr V, VI

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

45

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

18

Razem

45

Razem

18

Praca własna studenta

55

Praca własna studenta

82

Razem

100

Razem

100

ECTS

5

ECTS

5

CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie z wiedzą na temat specyfiki funkcjonowania dzieci z niepełnosprawnością i możliwości ich edukacji. Kształtowanie i doskonalenie
umiejętności diagnozy relacji między dziećmi o zróżnicowanych możliwościach rozwojowych, poszukiwania, projektowania i realizacji
oddziaływań o charakterze wychowawczym i integracyjnym w grupie wychowanków. Rozwijanie wrażliwości, otwartości i prospołecznej
postawy w kontakcie z dzieckiem z niepełnosprawnością.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Znajomość teoretycznych podstaw wychowania, opieki, dydaktyki, pedagogiki specjalnej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów procesów edukacji,
szczególnie dzieci z niepełnosprawnością i ich nauczycieli

K_W15 K_W16 K_W19

W2

zna i rozumie etyczne systemy aksjonormatywne, docenia wartość zdrowia, sprawności alei
tolerancji wobec niepełnej sprawności człowieka, jego odmienności

K_W16; NW_g

W3

ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w
odniesieniu do osób z nepełnosprawnością

K_W19; NW_e

Umiejętności
U1

umie argumentować własne stanowisko, prezentować własne poglądy w odniesieniu do
wybranych koncepcji i przejawów pedagogicznych działań, szcególnie nacechowanych
altruizmem i empatią

K_U14

U2

jest przygotowany do działań organizujących i wspierających rozwój oraz procesy uczenia
się wszystkich podmiotów społecznego życia

KU_17

U3

dostrzega etyczny wymiar działalności pedagogicznej, umie dostosować normy i reguły
działania pedagogicznego do aksjologicznego uniwersum, co jest szczególnie ważne w
przypadku osób z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju

KU_18; NU_e

Kompetencje społeczne
K1

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne
znaczenie wiedzy pedagogicznej, szcególnie w praktyce wobec osób z niepełnosprawnością

K2

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej w grupie osób zarówno
pełnosprawnych jak i z niepełnosprawnością

K_K07; NK_e

K3

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne, szcególnie
wobec osób "Innych"

K_K08

K_K02

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

W

Liczba godzin
C

Dziecko z niepełnosprawnością jako przedmiot zainteresowań teorii i praktyki pedagogicznej

4

Integracja społeczna dzieci z niepełnosprawnościami w Polskim systemie oświatowym

2

ntegracja społeczna dzieci z niepełnosprawnościami w wybranych krajach Europy

4

Modele integracji dzieci z niepełnosprawnościami, rodzaje integracji

2

Wspólne i swoiste potrzeby (specyfika funkcjonowania) oraz możliwości bio-psycho-społeczne dzieci
pełnosprawnych i niepełnosprawnych jako podstawa organizowania działań wychowawczo –
dydaktycznych oraz integracyjnych

2

Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych w unormowaniach prawnych, postawach społecznych,
teorii i badaniach oraz praktyce pedagogicznej. Możliwości i ograniczenia (fizyczne, finansowe,
psychologiczne, psychiczne) integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych

2

Diagnoza jakości edukacji integracyjnej. Sposoby diagnozy wzajemnych relacji dzieci pełnosprawnych i
dzieci z niepełnosprawnością, ustalenia pozycji społecznej dziecka niepełnosprawnego w grupie

2

Rola i zadania nauczyciela pracującego w grupie integracyjnej

2

L /P

Segregacja – Integracja – Normalizacja. Przemiany w podejściu do dziecka z niepełnosprawnością w środowisku. Formy edukacji dzieci z niepełnosprawnością
4 (nauczanie indywidualne, n

Problematyka niepełnosprawności człowieka w czasopismach pedagogicznych, literaturze dziecięcej

RAZEM

6
0

30

0

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat

W

Liczba godzin
C

Niepełnosprawność ludzka - terminologia, klasyfikacja, swoiste problemy osób z niepełnosprawnością

3

Integracja społeczna dzieci z niepełnosprawnościami w Polskim systemie oświatowym

4

Integracja społeczna dzieci z niepełnosprawnościami w wybranych krajach Europy

4

Modele integracji dzieci z niepełnosprawnościami, rodzaje integracji

4

Problematyka niepełnosprawności człowieka w czasopismach pedagogicznych, literaturze dziecięcej

3

RAZEM

L /P

0

18

0

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność
na zajęciach

70%

20%

10%

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis
Waga w werfikacji efektów kształcenia

W1

zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów procesów edukacji, szczególnie
dzieci z niepełnosprawnością i ich nauczycieli

W3

ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w odniesieniu do
osób z nepełnosprawnością

U1

umie argumentować własne stanowisko, prezentować własne poglądy w odniesieniu do wybranych
koncepcji i przejawów pedagogicznych działań, szcególnie nacechowanych altruizmem i empatią

U2

jest przygotowany do działań organizujących i wspierających rozwój oraz procesy uczenia się
wszystkich podmiotów społecznego życia

U3

dostrzega etyczny wymiar działalności pedagogicznej, umie dostosować normy i reguły działania
pedagogicznego do aksjologicznego uniwersum, co jest szczególnie ważne w
przypadku osób z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju

K1

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie
wiedzy pedagogicznej, szcególnie w praktyce wobec osób z niepełnosprawnością

K2

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno
podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej w grupie osób zarówno pełnosprawnych jak i z
niepełnosprawnością

K3

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne, szcególnie wobec osób
"Innych"

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

LITERATURA
Podstawowa

1

Maciarz A., Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, Kraków 1999.

Stacjonarne

Niestacjonarne

45
55
100
5

18
82
100
5

2

Lipińska – Lokś J., Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawnością, Zielona Góra 2011.

3

Al.- Khamisy D., Edukacja przedszkolna a integracja społeczna, Warszawa 2006.
Uzupełniajaca

1

Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, Warszawa 2006.

2

Kowalik S., Psychologia ucznia i nauczyciela. Podręcznik akademicki, Warszawa 2011.

3

Dykcik W., Szychowiak B., Nowatorskie i alternatywne metody w praktyce pedagogiki specjalnej. Przewodnik metodyczny, Poznań 2001.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

WYBRANE PROBLEMY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DZIECI Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I/II

Kod
przedmiotu

05.6-IHPEDPWPIDZN

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny
Edukacja przedszkolna i
Specjalność
wczesnoszkolna

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr V, VI

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

45

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

18

Razem

45

Razem

18

Praca własna studenta

55

Praca własna studenta

82

Razem

100

Razem

100

ECTS

5

ECTS

5

CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie z wiedzą na temat specyfiki funkcjonowania dzieci z niepełnosprawnością i możliwości ich edukacji. Kształtowanie i doskonalenie
umiejętności diagnozy relacji między dziećmi o zróżnicowanych możliwościach rozwojowych, poszukiwania, projektowania i realizacji
oddziaływań o charakterze wychowawczym i integracyjnym w grupie wychowanków. Rozwijanie wrażliwości, otwartości i prospołecznej
postawy w kontakcie z dzieckiem z niepełnosprawnością.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Znajomość teoretycznych podstaw wychowania, opieki, dydaktyki, pedagogiki specjalnej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów procesów edukacji,
szczególnie dzieci z niepełnosprawnością i ich nauczycieli

K_W15 K_W16 K_W19

W2

zna i rozumie etyczne systemy aksjonormatywne, docenia wartość zdrowia, sprawności alei
tolerancji wobec niepełnej sprawności człowieka, jego odmienności

K_W16; NW_g

W3

ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w
odniesieniu do osób z nepełnosprawnością

K_W19; NW_e

Umiejętności
U1

umie argumentować własne stanowisko, prezentować własne poglądy w odniesieniu do
wybranych koncepcji i przejawów pedagogicznych działań, szcególnie nacechowanych
altruizmem i empatią

K_U14

U2

jest przygotowany do działań organizujących i wspierających rozwój oraz procesy uczenia
się wszystkich podmiotów społecznego życia

KU_17

U3

dostrzega etyczny wymiar działalności pedagogicznej, umie dostosować normy i reguły
działania pedagogicznego do aksjologicznego uniwersum, co jest szczególnie ważne w
przypadku osób z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju

KU_18; NU_e

Kompetencje społeczne
K1

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne
znaczenie wiedzy pedagogicznej, szcególnie w praktyce wobec osób z niepełnosprawnością

K2

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej w grupie osób zarówno
pełnosprawnych jak i z niepełnosprawnością

K_K07; NK_e

K3

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne, szcególnie
wobec osób "Innych"

K_K08

K_K02

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

W

Liczba godzin
C

Wizerunki niepełnosprawności człowieka w mediach, literaturze, filmie, sztuce plastycznej

6

Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawnością. Wskazania do
pracy wychowawczej dla nauczycieli (porady i rozwiązania metodyczne);

6

Współpraca nauczyciel – rodzic na rzecz społecznej integracji dzieci pełno- i niepełnosprawnych;

6

Bariery w edukacji integracyjnej dzieci z niepełnosprawnościami

6

Inność, odmienność człowieka - wartością i problemem wwe współczesnej edukacji dziecka, mocne i
słabe strony człowieka

6

Projektowanie ofert edukacyjnych z udziałem dzieci niepełnosprawnych

6

Prezentacje ofert, ewaluacja, dyskusje

3

Wizytacje w przedszkolach i szkołach integracyjnych

6

RAZEM

L /P

0

45

0

W

Liczba godzin
C

L /P

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat
Wizerunki niepełnosprawności człowieka w mediach, literaturze, filmie, sztuce plastycznej

3

Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawnością. Wskazania do
pracy wychowawczej dla nauczycieli (porady i rozwiązania metodyczne);

4

Współpraca nauczyciel – rodzic na rzecz społecznej integracji dzieci pełno- i niepełnosprawnych;

4

Bariery w edukacji integracyjnej dzieci z niepełnosprawnościami

4

Inność, odmienność człowieka - wartością i problemem wwe współczesnej edukacji dziecka, mocne i słabe strony człowieka

3

RAZEM

0

18

0

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność
na zajęciach

70%

20%

10%

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis
Waga w werfikacji efektów kształcenia

W1

zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów procesów edukacji, szczególnie
dzieci z niepełnosprawnością i ich nauczycieli

W3

ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej, zwłaszcza w odniesieniu do
osób z nepełnosprawnością

U1

umie argumentować własne stanowisko, prezentować własne poglądy w odniesieniu do wybranych
koncepcji i przejawów pedagogicznych działań, szcególnie nacechowanych altruizmem i empatią

U2

jest przygotowany do działań organizujących i wspierających rozwój oraz procesy uczenia się
wszystkich podmiotów społecznego życia

U3

dostrzega etyczny wymiar działalności pedagogicznej, umie dostosować normy i reguły działania
pedagogicznego do aksjologicznego uniwersum, co jest szczególnie ważne w
przypadku osób z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju

K1

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie
wiedzy pedagogicznej, szcególnie w praktyce wobec osób z niepełnosprawnością

K2

jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno
podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej w grupie osób zarówno pełnosprawnych jak i z
niepełnosprawnością

K3

jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne, szcególnie wobec osób
"Innych"

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

LITERATURA
Podstawowa

1

Maciarz A., Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, Kraków 1999.

2

Bąbka J., Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych, Poznań 2001.

3

Al.- Khamisy D., Edukacja przedszkolna a integracja społeczna, Warszawa 2006.
Uzupełniajaca

1

Maciarz A., Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych, Warszawa 1987.

Stacjonarne

Niestacjonarne

45
55
100
5

18
82
100
5

2

Obuchowska I.(red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Warszawa 1995.

3

Dykcik W., Szychowiak B., Nowatorskie i alternatywne metody w praktyce pedagogiki specjalnej. Przewodnik metodyczny, Poznań 2001.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Kod
przedmiotu

LOGOPEDIA

05.6-IHPEDP-L

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny
Edukacja przedszkonlna i
Specjalność
wczesnoszkolna

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr V, VI

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

30

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

18

Razem

30

Razem

18

Praca własna studenta

70

Praca własna studenta

82

Razem

100

Razem

100

ECTS

4

ECTS

4

CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie z podstawowymi wadami mowy występującymi u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zapoznanie z
podstawowymi zasadami diagnozy i terapi logopedycznej.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Znajomość podstaw fonetyki i fonologii języka polskiego. Znajomość zasad emisji głosu.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

W2

W3

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie
pokrewnych dyscyplin naukowych
ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się, oraz uniwersalnych,
humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, psychologicznych
i medycznych kontekstów tych procesów
zna i rozumie różne koncepcje rozwoju człowieka: od naturalistycznych - medycznych i
biologicznych po społeczno-kulturowe
Umiejętności

U1

potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w wybranym
przez siebie obszarze społecznej praktyki

K_W01 K_W03 K_W05 NW_a
NW_f

U2

potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w
odniesieniu do działalności praktycznej

U3

potrafi inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne

K1

K_U01 K_U06 K_U12 NU_d

Kompetencje społeczne
posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej
działalności praktycznej

K2

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne
znaczenie wiedzy pedagogicznej

K3

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

K_K01 K_K02 K_K05 NK_c

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

W

Liczba godzin
C

Mowa i jej mechanizmy

3

Klasyfikacja zaburzeń mowy

3

Dyslalia

3

Jąkanie (niepłynność mówienia)

3

Rozszczepy wargi i podniebienia

3

Mowa osób z uszkodzonym słuchem

3

Oligofazja i schizofazja

3

Autyzm

3

Afazja

3

ADHD

3

RAZEM

L /P

0

30

0

W

Liczba godzin
C

L /P

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat
Mowa i jej mechanizmy

2

Klasyfikacja zaburzeń mowy

2

Dyslalia

2

Jąkanie (niepłynność mówienia)

2

Rozszczepy wargi i podniebienia

2

Mowa osób z uszkodzonym słuchem

2

Oligofazja i schizofazja

2

Autyzm

2

Afazja

2

RAZEM

0

18

0

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność
na zajęciach

70%

20%

10%

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis
Waga w werfikacji efektów kształcenia

W1

W2
W3
U1
U2

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie właściwym dla
studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się, oraz uniwersalnych,
humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, psychologicznych i
medycznych kontekstów tych procesów
zna i rozumie różne koncepcje rozwoju człowieka: od naturalistycznych - medycznych i biologicznych
po społeczno-kulturowe
potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w wybranym przez siebie
obszarze społecznej praktyki
potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w odniesieniu do
działalności praktycznej

U3

potrafi inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne

K1

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i ograniczeń, jest
gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej działalności praktycznej

K2

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie
wiedzy pedagogicznej

K3

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

Stacjonarne

Niestacjonarne

30
70
100
4

18
82
100
4

LITERATURA
Podstawowa

1

Gałkowski T., Jastrzębowska G., Logopedia, pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, Opole 1999.

2

Grabias S., red., Zaburzenia mowy, Lublin 2001.

3

Kania J. T., Szkice logopedyczne, Lublin 2001.

4

Styczek I., Logopedia, Warszawa 1981.

5

Porayski-Pomsta J., Diagnoza i terapia logopedyczna, Warszawa 2008.
Uzupełniajaca

1

Kaczmarek B., Mózgowa organizacja mowy, Lublin 1995.

2

Panasiuk J., Afazja a interakcja, Lublin 2012.

3

Pluta-Wojciechowska D., Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, Kraków 2011.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Kod
przedmiotu

ZABURZENIA MOWY U DZIECI I/II

05.6-IHPEDPZMUDZ

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny

Kierunek studiów Pedagogika

Specjalność Nie dotyczy

Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr V, VI

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

15

Wykład

9

Ćwiczenia

15

Ćwiczenia

9

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

Razem

30

Razem

18

Praca własna studenta

70

Praca własna studenta

82

Razem

100

Razem

100

ECTS

4

ECTS

4

CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie z podstawowymi wadami mowy występującymi u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zapoznanie z
podstawowymi zasadami diagnozy i terapi logopedycznej.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Znajomość podstaw fonetyki i fonologii języka polskiego. Znajomość zasad emisji głosu.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie
pokrewnych dyscyplin naukowych

W2

ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się, oraz uniwersalnych,
humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, psychologicznych
i medycznych kontekstów tych procesów

W3

zna i rozumie różne koncepcje rozwoju człowieka: od naturalistycznych - medycznych i
biologicznych po społeczno-kulturowe

K_W01 K_W03 K_W05 NW_a
NW_f

Umiejętności
U1

potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w wybranym
przez siebie obszarze społecznej praktyki

U2

potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w
odniesieniu do działalności praktycznej

U3

potrafi inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne

K_U01 K_U06 K_U12 NU_d

Kompetencje społeczne
K1

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej
działalności praktycznej

K2

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne
znaczenie wiedzy pedagogicznej

K3

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

K_K01 K_K02 K_K05 NK_c

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
W

Liczba godzin
C

Mowa i jej mechanizmy

1

1

Klasyfikacja zaburzeń mowy

2

2

Dyslalia

2

2

Jąkanie (niepłynność mówienia)

2

2

Rozszczepy wargi i podniebienia

2

2

Mowa osób z uszkodzonym słuchem

2

2

Oligofazja i schizofazja

2

2

Autyzm

1

1

Afazja

1

1

15

15

0

W

Liczba godzin
C

L /P

Mowa i jej mechanizmy

1

1

Klasyfikacja zaburzeń mowy

1

1

Dyslalia

1

1

Jąkanie (niepłynność mówienia)

1

1

Rozszczepy wargi i podniebienia

1

1

Mowa osób z uszkodzonym słuchem

1

1

Temat

RAZEM

L /P

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat

Oligofazja i schizofazja

1

1

Autyzm

1

1

Afazja

1

1

9

9

0

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność
na zajęciach

70%

20%

10%

RAZEM
WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis
Waga w werfikacji efektów kształcenia

W1

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie właściwym dla
studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych

W2

ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się, oraz uniwersalnych,
humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, psychologicznych i
medycznych kontekstów tych procesów

W3

zna i rozumie różne koncepcje rozwoju człowieka: od naturalistycznych - medycznych i biologicznych
po społeczno-kulturowe

U1

potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w wybranym przez siebie
obszarze społecznej praktyki

U2

potrafi, dzięki posiadanej wiedzy teoretycznej, diagnozować problemy pedagogiczne w odniesieniu do
działalności praktycznej

U3

potrafi inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne

K1

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i ograniczeń, jest
gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej działalności praktycznej

K2

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie
wiedzy pedagogicznej

K3

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

Stacjonarne

Niestacjonarne

30
70
100
4

18
82
100
4

LITERATURA
Podstawowa

1

Gałkowski T., Jastrzębowska G., Logopedia, pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, Opole 1999.

2

Grabias S., red., Zaburzenia mowy, Lublin 2001.

3

Kania J. T., Szkice logopedyczne, Lublin 2001.

4

Styczek I., Logopedia, Warszawa 1981.

5

Porayski-Pomsta J., Diagnoza i terapia logopedyczna, Warszawa 2008.
Uzupełniajaca

1

Kaczmarek B., Mózgowa organizacja mowy, Lublin 1995.

2

Panasiuk J., Afazja a interakcja, Lublin 2012.

3

Pluta-Wojciechowska D., Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, Kraków 2011.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

Kod
05.0-IHprzedmiotu PEDP-EG

EMISJA GŁOSU
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny
Edukacja przedszkolna i
Specjalność
wczesnoszkolna

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr IV

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

15

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

9

Razem

15

Razem

9

Praca własna studenta

35

Praca własna studenta

41

Razem

50

Razem

50

ECTS

2

ECTS

2

CEL PRZEDMIOTU
Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami ortofonii: poprawną wymową i brzmieniem wyrazów oraz ich połączeń oraz ortoepii: normą
wymowy obowiązują w języku polskim. Zapoznanie z podstawami higieny głosu, z zasadami prawidłowego oddechu i prawidłowej emisji
głosu. Doskonalenie sprawności artykulacyjnej. Kształcenie umiejętności w dziedzinie ekspresji mowy i żywego słowa.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Znajomość podstaw fonetyki języka polskiego; znajomość podstawowych zasad ortofonii i ortoepii z zakresu szkoły średniej.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie
właściwym dla studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie
pokrewnych dyscyplin naukowych

W2

ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się, oraz uniwersalnych,
humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, psychologicznych
i medycznych kontekstów tych procesów

W3

zna i rozumie różne koncepcje rozwoju człowieka: od naturalistycznych - medycznych i
biologicznych po społeczno-kulturowe

W4

ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu i patologii narządu mowy

K_W01 K_W03 K_W05

Umiejętności
U1

potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w wybranym
przez siebie obszarze społecznej praktyki

U2

na podstawie własnej obserwacji potrafi analizować różne przejawy zachowań w wybranym
przez siebie obszarze społecznej praktyki

U3

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji
pedagogicznej praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, pomocowej)

U4

ma wykształcone prawidłowe nawyki posługiwania się narządem mowy

K1

K_U01 K_U02 K_U03

Kompetencje społeczne
posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i
ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej
działalności praktycznej

K2

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne
znaczenie wiedzy pedagogicznej

K3

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

K_K01 K_K02 K_K05

W zakresie emisji głosu
W1; U1

ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu i patologii narządu mowy; ma wykształcone
prawidłowe nawyki posługiwania się narządem mowy

NW_EG_a NU_EG_b

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

W

Liczba godzin
C

Podstawowe informacje na temat układu oddechowego i oddychania. Treści te stanowią podstawę
ćwiczeń oddechowych, . W czasie ćwiczeń student utrwala dobre nawyki i koryguje nieprawidłowe.

3

Podstawowe informacje na temat fonacji. Treści te stanowią podstawę ćwiczeń fonacyjnych. W czasie
ćwiczeń student utrwala dobre nawyki i koryguje nieprawidłowe.

3

Podstawowe informacje na temat aparatu artykulacyjnego i artykulacji. Treści te stanowią podstawę
ćwiczeń artykulacyjnych. W czasie ćwiczeń student utrwala dobre nawyki i koryguje nieprawidłowe.

3

Podstawowe informacje na temat zjawiska rezonansu. Treści te stanowią podstawę ćwiczeń
oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych. W czasie ćwiczeń student utrwala dobre nawyki i koryguje
nieprawidłowe.

3

Podstawowe informacje na temat zasad prawidłowej wymowy. Treści te stanowią podstawę ćwiczeń
dykcyjnych. W czasie ćwiczeń student utrwala dobre nawyki i koryguje nieprawidłowe.

3

RAZEM

L /P

0

15

0

W

Liczba godzin
C

L /P

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat
Podstawowe informacje na temat układu oddechowego i oddychania. Treści te stanowią podstawę
ćwiczeń oddechowych, . W czasie ćwiczeń student utrwala dobre nawyki i koryguje nieprawidłowe.

2

Podstawowe informacje na temat fonacji. Treści te stanowią podstawę ćwiczeń fonacyjnych. W czasie
ćwiczeń student utrwala dobre nawyki i koryguje nieprawidłowe.

2

Podstawowe informacje na temat aparatu artykulacyjnego i artykulacji. Treści te stanowią podstawę
ćwiczeń artykulacyjnych. W czasie ćwiczeń student utrwala dobre nawyki i koryguje nieprawidłowe.

2

Podstawowe informacje na temat zjawiska rezonansu. Treści te stanowią podstawę ćwiczeń
oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych. W czasie ćwiczeń student utrwala dobre nawyki i koryguje
nieprawidłowe.

1

Podstawowe informacje na temat zasad prawidłowej wymowy. Treści te stanowią podstawę ćwiczeń
dykcyjnych. W czasie ćwiczeń student utrwala dobre nawyki i koryguje nieprawidłowe.

2

RAZEM

0

9

0

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekty

Aktywność
na zajęciach

70%

20%

10%

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis
Waga w werfikacji efektów kształcenia

W1

W2
W3
W4
U1
U2

zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie właściwym dla
studiowanej specjalności, oraz sposoby jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
ma podstawową wiedzę na temat edukacji, wychowania i uczenia się, oraz uniwersalnych,
humanistycznych, społeczno-kulturowych, ideologicznych, biologicznych, psychologicznych i
medycznych kontekstów tych procesów
zna i rozumie różne koncepcje rozwoju człowieka: od naturalistycznych - medycznych i biologicznych
po społeczno-kulturowe
ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu i patologii narządu mowy
potrafi opisywać, na podstawie własnej obserwacji, różne przejawy zachowań w wybranym przez siebie
obszarze społecznej praktyki
na podstawie własnej obserwacji potrafi analizować różne przejawy zachowań w wybranym przez
siebie obszarze społecznej praktyki

U3

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji pedagogicznej
praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, pomocowej)

U4

ma wykształcone prawidłowe nawyki posługiwania się narządem mowy

K1

posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu oraz osobistych możliwości i ograniczeń, jest
gotów do pracy nad własnym rozwojem, także podczas pedagogicznej działalności praktycznej

K2

posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie
wiedzy pedagogicznej

K3

postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Stacjonarne

Niestacjonarne

15
35
50
2

9
41
50
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

LITERATURA
Podstawowa

1

Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, t. 1, 2, Warszawa 1990/1998.

2

Higiena głosu śpiewaczego, Gdańsk 1990.

3

Tarasiewicz B., Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2003.
Uzupełniajaca

1

Michałowska D., Podstawy polskiej wymowy scenicznej, Kraków 1975.

2

Toczyska B., Kama makaka ma! (Wprawki dykcyjne), Gdańsk 1992.

3

Zalesska-Kręcicka M., Kręcicki T., Jeleń M., Przewlekłe zaburzenia głosu, Wrocław 1995.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

PROJEKTOWANIE OFERT EDUKACYJNYCH DLA DZIECI

Kod
przedmiotu

05.6-IHPEDPPOEDDZ

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny
Edukacja przedszkolna i
Specjalność
wczesnoszkolna

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr V, VI

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

45

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

27

Razem

45

Razem

27

Praca własna studenta

80

Praca własna studenta

98

Razem

125

Razem

125

ECTS

5

ECTS

5

CEL PRZEDMIOTU
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi koncepcjami i modelami teoretycznymi dotyczącymi projektowania ofert
edukacyjnych dla dzieci. Kształtowanie i wyrabianie umiejętności samodzielnego i twórczego podejścia do problemu projektowania ofert
edukacyjnych oraz doboru zagadnień, ćwiczeń, form, metod pracy, prognoz i sposobów ewaluacji.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Wiedza z zakresu diagnozy i metodyki pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Umiejętności komunikacji
interpersonalnej, kreatywna i otwarta postawa uczestnika zajęć.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1
W2

Student zna terminologie związaną z projektowaniem ofert edukacyjnych dla dzieci.
Student posiada wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych
Umiejętności

U1

Student potrafi projektować własne projekty ofert edukacyjnych dla dzieci w wieku
pzredszkolnym i wczesnoszkolnym.

U2

Student potrafi pracować w zespole w sposób umożliwiajacy osiąganie zakładanych celów
wspólnych zespołu.

K_W01 NW_e NW_i

K_U12 K_U22 NU_h

U3

Student potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z
grupą (zespołem wychowawczym, klasowym)
Kompetencje społeczne

K1

Student ma przekonanie o potrzebie podejmowania inicjatyw służących wspierania rozwoju
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

K2

Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania
pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze)

K_K08 NK_f

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

W

Liczba godzin
C

Przedstawienie programu przedmiotu (sylabusa), zapoznanie z efektami kształcenia i metodami
weryfikacji efektów. Ustalenia terminologiczne: pojęcie oferty edukacyjnej, programu kształcenia,
zadania, problemu, ćwiczenia.Ustalenia terminologiczne: pojęcie oferty edukacyjnej, programu
kształcenia, zadania, problemu, ćwiczenia.

4

Analiza wybranych ofert edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym: programów kształcenia,
zadań, problemów, ćwiczeń zawartych w kartach pracy i innych źródłach pod kątem ich poprawności,
przy uwzględnieniu podstaw wiedzy filozoficznej, psychologicznej, socjologicznej oraz dydaktycznej.
Analiza kryteriów poprawności.

6

Zasady tworzenia autorskich ofert edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:
wymagania, cele, materiał nauczania, środki dydaktyczne, formy organizacji pracy dziecka.

4

Ćwiczenia w zakresie opracowywania autorskich ofert edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym:
- ustalenie celów oferty,
- ustalenie treści oferty,
- dobór metod i środków realizacji oferty,
- ustalenie form realizacji oferty,
- ustalenie procedury ewaluacji oferty.

6

Prezentacja projektów, ocena projektów, wybór najlepszych projektów do realizacji.

4

Realizacja wybranych projektów edukacyjnych w placówkach oświatowych.

6

RAZEM

L /P

0

30

0

W

Liczba godzin
C

L /P

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat
Przedstawienie programu przedmiotu (sylabusa), zapoznanie z efektami kształcenia i metodami
weryfikacji efektów. Ustalenia terminologiczne: pojęcie oferty edukacyjnej, programu kształcenia,
zadania, problemu, ćwiczenia.

2

Analiza wybranych ofert edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym: programów kształcenia,
zadań, problemów, ćwiczeń zawartych w kartach pracy i innych źródłach pod kątem ich poprawności,
przy uwzględnieniu podstaw wiedzy filozoficznej, psychologicznej, socjologicznej oraz dydaktycznej.
Analiza kryteriów poprawności.

4

Zasady tworzenia autorskich ofert edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym:
wymagania, cele, materiał nauczania, środki dydaktyczne, formy organizacji pracy dziecka.

4

Ćwiczenia w zakresie opracowywania autorskich ofert edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym:
- ustalenie celów oferty,
- ustalenie treści oferty,
- dobór metod i środków realizacji oferty,
- ustalenie form realizacji oferty,
- ustalenie procedury ewaluacji oferty.

2

Prezentacja projektów, ocena projektów, wybór najlepszych projektów do realizacji.

2

Realizacja wybranych projektów edukacyjnych w placówkach oświatowych.

4

RAZEM

0

18

0

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekt

Aktywność
na zajęciach

50%

40%

10%

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis
Waga w werfikacji efektów kształcenia

W1
W2
U1
U2
U3
K1
K2

Student zna terminologie związaną z projektowaniem ofert edukacyjnych dla dzieci.
Student posiada wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych
Student potrafi projektować własne projekty ofert edukacyjnych dla dzieci w wieku pzredszkolnym i
wczesnoszkolnym.
Student potrafi pracować w zespole w sposób umożliwiajacy osiąganie zakładanych celów wspólnych
zespołu.
Student potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą
(zespołem wychowawczym, klasowym)
Student ma przekonanie o potrzebie podejmowania inicjatyw służących wspierania rozwoju dzieci w
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania
pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze)

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

Stacjonarne

Niestacjonarne

45
80
125
5

27
98
125
5

LITERATURA
Podstawowa

1

Jąder M., efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Kraków 2009.

2

Soroka-Fedorczuk A., Ofertowy styl pracy nauczyciela w przedszkolu okazją do poznawania ich rozwoju, w: Poznawanie i pomoc
dziecku z trudnościami edukacyjnymi, pod red. M. Nyczaj-Drąg, Zielona Góra 2004.

3

Soroka-Fedorczuk A., M. Nyczaj-Drąg, B. Skwarek, Oferty edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo
internetowe E-bookowo 2014.

1

Czasopisma pedagogiczne "Bliżej Przedszkola". "Wychowanie w Przedszkolu", "Życie Szkoły", literatura dziecięca w zależności
od treści projektu.

Uzupełniajaca

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE
INSTYTUT HUMANISTYCZNY
SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU
INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu
(modułu)

PROJEKTOWANIE PROGRAMÓW AUTORSKICH

Kod
05.6-IHprzedmiotu PEDP-PPA

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny
Poziom kształcenia Studia I stopnia

Profil studiów Praktyczny
Edukacja przedszkolna i
Specjalność
wczesnoszkolna

Kierunek studiów Pedagogika
Moduł kształcenia Specjalnościowy

Język wykładowy Polski

Semestr V, VI

Forma zaliczenia Zaliczenie z oceną

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład
Ćwiczenia

Wykład
Ćwiczenia

45

Laboratorium

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Inna forma (jaka)

27

Razem

45

Razem

27

Praca własna studenta

80

Praca własna studenta

98

Razem

125

Razem

125

ECTS

5

ECTS

5

CEL PRZEDMIOTU
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi koncepcjami i modelami teoretycznymi dotyczącymi apracowania programów
autorskich. Kształtowanie i wyrabianie umiejętności samodzielnego i twórczego podejścia do problemu projektowania programów autorskich
oraz doboru zagadnień, ćwiczeń, form, metod pracy, prognoz i sposobów ewaluacji.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
Wiedza z zakresu diagnozy i metodyki pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Umiejętności komunikacji
interpersonalnej, kreatywna i otwarta postawa uczestnika zajęć.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Wiedza
W1

Student zna terminologie związaną z opracowaniem programów autorskich stosowanych w
edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

W2

Student posiada wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych

K_W01 NW_e NW_i

Umiejętności
U1

Student potrafi projektować własne programy edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.

U2

Student potrafi pracować w zespole w sposób umożliwiajacy osiąganie zakładanych celów
wspólnych zespołu.

K_U12 K_U22 NU_h

U3

K1
K2

Student potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z
grupą (zespołem wychowawczym, klasowym)
Kompetencje społeczne
Student ma przekonanie o potrzebie podejmowania inicjatyw służących wspierania rozwoju
dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

K_K08 NK_f

Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania
pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze)

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)
STUDIA STACJONARNE
Temat

W

Liczba godzin
C

Zapoznanie z programem przedmiotu (sylabusem), fektami kształcenia i metodami weryfikacji. Ustalenia
terminologiczne: pojęcie program, zadania, problem, ćwiczenia.

4

Analiza wybranych programów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym dostępnych na rynku
wydawniczym: programów kształcenia, zadań, problemów, ćwiczeń zawartych w kartach pracy i innych
źródłach pod kątem ich poprawności, przy uwzględnieniu podstaw wiedzy filozoficznej, psychologicznej,
socjologicznej oraz dydaktycznej. Analiza kryteriów poprawności.

6

Zasady tworzenia autorskich programów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym: wymagania, cele, materiał nauczania, środki dydaktyczne, formy organizacji pracy
dziecka.
Ćwiczenia w zakresie opracowywania autorskich programów edukacyjnych dla dzieci w wieku
przedszkolnym:
- ustalenie celów programu,
- ustalenie treści programu,
- dobór metod i środków realizacji programu,
- ustalenie form realizacji programu,
- ustalenie procedury ewaluacji programu.

4

6

Prezentacja programów, ocena programów, wybór najlepszych programów do realizacji.

4

Realizacja wybranych programów edukacyjnych w placówkach oświatowych.

6

RAZEM

L /P

0

30

0

W

Liczba godzin
C

L /P

STUDIA NIESTACJONARNE
Temat
Zapoznanie z programem przedmiotu (sylabusem), fektami kształcenia i metodami weryfikacji. Ustalenia
terminologiczne: pojęcie program, zadania, problem.

2

Analiza wybranych programów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym dostępnych na rynku
wydawniczym: programów kształcenia, zadań, problemów, ćwiczeń zawartych w kartach pracy i innych
źródłach pod kątem ich poprawności, przy uwzględnieniu podstaw wiedzy filozoficznej, psychologicznej,
socjologicznej oraz dydaktycznej. Analiza kryteriów poprawności.

4

Zasady tworzenia autorskich programów edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym: wymagania, cele, materiał nauczania, środki dydaktyczne, formy organizacji pracy
dziecka.
Ćwiczenia w zakresie opracowywania autorskich programów edukacyjnych dla dzieci w wieku
przedszkolnym:
- ustalenie celów programu,
- ustalenie treści programu,
- dobór metod i środków realizacji programu,
- ustalenie form realizacji programu,
- ustalenie procedury ewaluacji programu.
Prezentacja programów, ocena programów, wybór najlepszych programów do realizacji.

4

2

2

Realizacja wybranych programów edukacyjnych w placówkach oświatowych.

RAZEM

4
0
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0

Egzamin/
Prace
kontrolne

Projekt

Aktywność
na zajęciach

50%

40%

10%

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Kod

Opis

W1

Student zna terminologie związaną z opracowaniem programów autorskich stosowanych w edukacji
dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

W2

Student posiada wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych

U1

Student potrafi projektować własne programy edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym.

U2

Student potrafi pracować w zespole w sposób umożliwiajacy osiąganie zakładanych celów wspólnych
zespołu.

U3

Student potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą
(zespołem wychowawczym, klasowym)

K1

Student ma przekonanie o potrzebie podejmowania inicjatyw służących wspierania rozwoju dzieci w
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

K2

Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania
pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze)

Waga w werfikacji efektów kształcenia

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

1
2

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów
Praca własna studenta
Suma
ECTS

Stacjonarne

Niestacjonarne

45
80
125
5

27
98
125
5

LITERATURA
Podstawowa

1

Komorowska H., O programach prawie wszystko, Warszawa 1999.

2

Orłowska B.A., Olczak A., Program i podręcznik we wczesnej edukacji dzieci – wybrane zagadnienia, Wyd. PWSZ, Gorzów
2011.

3

Waloszek D., Program w edukacji dzieci. Geneza. Istota. Kryteria, Warszawa 2005

1

Uzupełniajaca
Czasopisma pedagogiczne "Bliżej Przedszkola". "Wychowanie w Przedszkolu", "Życie Szkoły", literatura dziecięca w zależności
od treści programu autorskiego.

