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Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

 

 

  

Kierunek Pedagogika 

Wydział Zamiejscowy w Sieradzu 

Profil Ogólnoakademicki 
Studia stopnia I 

Nazwa przedmiotu: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 

Kod przedmiotu: M0_EW_1_1 
Rok akademicki: 2017/2018 

Język wykładowy: polski   
Semestr studiów: 3 

 

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY STUDENTA:  

 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 8 

Ćwiczenia 15 16 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 55 76 

RAZEM 100 100 

Punkty ECTS 4 4 

 

 
WYMAGANIA WSTĘPNE 

 
 

 
 

 

CELE PRZEDMIOTU 

1. Zapoznanie z tradycyjnymi i współczesnymi koncepcjami wychowania przedszkolnego i 

edukacji wczesnoszkolnej 

2. Zapoznanie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
3. Poznanie zasad, form i metod pracy w pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym 
4. Rozwijanie podstawowych umiejętności diagnostycznych niezbędnych w pracy nauczyciela 

wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

5. Rozwijanie postawy nauczyciela otwartego na współdziałanie ze środowiskiem społecznym 
oraz dbającego o rozwój kompetencji społecznych uczniów. 

 

 

Student powinien mieć ogólną wiedzę z zakresu pedagogiki. 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie 

do 
kierunkowyc

h efektów 
kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 
Określa miejsce pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej wśród 

subdyscyplin pedagogiki 

K_W01, 

K_W13, 

W02 

Omawia i interpretuje podstawę programową wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego na I etapie 
edukacyjnym. 

K_W09, 

StN_W04 
K_W16, 

StN_W10 

W03 
Definiuje pojęcie adaptacji dziecka w przedszkolu i szkole i opisuje 

procesy adaptacji 
K_W01, 
K_W09, 

StN_W04 

W04 
Wskazuje formy i metody współpracy przedszkola i szkoły z rodziną i je 

charakteryzuje, określa cechy „dobrego” kontaktu w relacji 

wychowawca-rodzic 

K_W01, 
K_W09, 

StN_W04 

w zakresie umiejętności 

U01 

Dostosowuje metody i formy pracy opiekuńczo-wychowawczej do 

uwarunkowań rozwojowych dziecka  

K_U02, 

StN_U03 

K_U09, 
StN_U07 

U02 
Diagnozuje dojrzałość szkolną dziecka i stosuje metody wspierania 

dojrzałości szkolnej dziecka 
K_U03,  

U03 
Opracowuje elementy programu współpracy przedszkola i szkoły z 

rodziną 

K_U10, 

StN_U08  

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 
Ma poczucie odpowiedzialności za relacje: nauczyciel-rodzic, rodzic-

dziecko, dziecko-nauczyciel. 

K_K02 

K02 Buduje dobre relacje w grupie. K_K02 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 

Symbol 
efektów 

kształceni

a 

W zakresie wykładów 

1.  
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jako subdyscypliny pedagogiki 
– ich cele, zadania i funkcje. Nowe doktryny i paradygmaty w pedagogice 

wczesnoszkolnej. Poszanowanie godności dziecka. 

 

W01 

2.  

Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka. Typy zabaw. Rola 
osób dorosłych w aktywności zabawowej dziecka. 

W02, U01 

3.  

Adaptacja dziecka w przedszkolu i w szkole. Przygotowanie dziecka do 

nauki w szkole. Dojrzałość szkolna. Pojęcie, składniki, diagnozowanie.  
Obowiązek szkolny. Samodzielność i niesamodzielność dziecka w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uspołecznienie dziecka, dziecko w 
grupie rówieśniczej. Pozycja społeczna dziecka w grupie. Koleżeństwo 

i przyjaźń. Konflikty między dziećmi. 

W03, U02, 

4.  

Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi w przedszkolu i w szkole. 
Program wychowawczy. Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych 

niezbędnych do nawiązywania poprawnych relacji. Współbycie z 
innym, integracja. Kształtowanie odporności emocjonalnej. 

U01, U02 
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Lp. Treści programowe 

Symbol 
efektów 

kształceni
a 

5.  

Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, szkole i poza ich terenem (zajęcia 

terenowe, wycieczki). Ochrona zdrowia dziecka. Edukacja dla 
bezpieczeństwa – dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych. 

 

W02,  

6.  

Współpraca przedszkola i szkoły ze środowiskiem i nauczyciela z rodzicami 
dzieci. W04, U01, 

U03 

W zakresie ćwiczeń 

1.  

Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka. Typy zabaw. Rola 

osób dorosłych w aktywności zabawowej dziecka. W02, U01 

2.  

Adaptacja dziecka w przedszkolu i w szkole. Przygotowanie dziecka do 
nauki w szkole. Dojrzałość szkolna. Pojęcie, składniki, diagnozowanie.  

Obowiązek szkolny. Samodzielność i niesamodzielność dziecka w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uspołecznienie dziecka, dziecko w 

grupie rówieśniczej. Pozycja społeczna dziecka w grupie. Koleżeństwo 

i przyjaźń. Konflikty między dziećmi. 

W03, U02, 
K01, K02 

3.  

Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi w przedszkolu i w szkole. 

Program wychowawczy. Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych 
niezbędnych do nawiązywania poprawnych relacji. Współbycie z 

innym, integracja. Kształtowanie odporności emocjonalnej. 

U01, 
U02,K01, 

K02  

4.  

Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu, szkole i poza ich terenem (zajęcia 
terenowe, wycieczki). Ochrona zdrowia dziecka. Edukacja dla 

bezpieczeństwa – dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych. 

 

W02,  

5.  

Współpraca przedszkola i szkoły ze środowiskiem i nauczyciela z rodzicami 

dzieci. W04, U01, 
U03, K01 

 
METODY KSZTAŁCENIA:  

 wykład tradycyjny i konwersatoryjny  

 dyskusja dydaktyczna 

 ćwiczenia problemowe 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA: 

 Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 

 Przygotowanie się do egzaminu; 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

 
1. Andrukowicz W.(2001), Edukacja integralna, Kraków. 

2. Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B. (2013) Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, 

Kraków, Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM. 
3. Klim-Klimaszewska A. (2010) Pedagogika przedszkolna, Instytut Wydawniczy ERICA, Warszawa. 

4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. 
 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Guz S. red. (2001) Edukacja przedszkolna na przełomie tysiącleci : wybrane zagadnienia : praca 
zbiorowa, Warszawa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. 

2. Janiak M., Witerska K. (2017) Trampolina. Program wychowania przedszkolnego, Warszawa, PWN. 
3. Karwowska-Struczyk M. (2013) Edukacja przedszkolna. W poszukiwaniu innych rozwiązań, Wydawnictwa 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. 
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4. Klim-Klimaszewska A. (201) Witamy w przedszkolu. Wspomaganie procesu adaptacji dziecka do 

środowiska przedszkolnego, Instytut Wydawniczy ERICA, Warszawa. 

5. Klus-Stańska D., Suświłło M., Dylematy wczesnej edukacji, Olsztyn 1998. 
6. Sawicka A, (1991), Współpraca przedszkola z rodzicami, Warszawa. 

7. Żytko M. (2002), Kształcenie zintegrowane: problemy teorii i praktyki, Warszawa. 
 

NETOGRAFIA: 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Aktywność 
na  
zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadani
a e-
learnin
gowe 

Inne 

W1-W4  x       

U1-U3  x   x    

K1-K2     x    

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 
 

W01 

Nie potrafi określić 
miejsca pedagogiki 

przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej 
wśród subdyscyplin 

pedagogiki  

Wymienia 

subdyscypliny 

pedagogiki 
 

Wymienia 

subdyscypliny 
pedagogiki i 

charakteryzuje 

pedagogikę 
wczesnoszkolną i 

przedszkolną 
 

Określa miejsce 

pedagogiki 
przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej 

wśród 
subdyscyplin 

pedagogiki 

W02 

Nie zna podstawy 

programowej 
wychowania 

przedszkolnego 
oraz kształcenia 

ogólnego na 
I etapie 

edukacyjnym. 

Ma ogólną 

orientację w 
podstawie 

programowej 
wychowania 

przedszkolnego 

oraz kształcenia 
ogólnego na 

I etapie 
edukacyjnym. 

 

Omawia podstawę 

programową 
wychowania 

przedszkolnego 
oraz kształcenia 

ogólnego na 
I etapie 

edukacyjnym. 

Omawia i 

interpretuje 
podstawę 

programową 
wychowania 

przedszkolnego 

oraz kształcenia 
ogólnego na 

I etapie 
edukacyjnym. 

W03 
Nie zna definicji 
pojęcia adaptacja; 

Definiuje pojęcie 
adaptacji 

Opisuje procesy 
adaptacji 

Definiuje pojęcie 
adaptacji dziecka 

w przedszkolu i 
szkole i opisuje 

procesy adaptacji 

W04 

Nie potrafi 
wskazać żadnych 

form i metod 

współpracy 
przedszkola i 

szkoły z rodziną, 

Nazywa formy i 
metody 

współpracy 

przedszkola i 
szkoły z rodziną, i 

charakteryzuje 

Wskazuje formy i 
metody 

współpracy 

przedszkola i 
szkoły z rodziną i 

je charakteryzuje 

Wskazuje formy i 
metody 

współpracy 

przedszkola i 
szkoły z rodziną i 

je charakteryzuje, 
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 niektóre z nich 
 

 określa cechy 
„dobrego” 

kontaktu w relacji 
wychowawca-

rodzic 

U01 

Nie dostosowuje 

metod i form pracy 
opiekuńczo-

wychowawczej do 

uwarunkowań 
rozwojowych 

dziecka  

W 60% 
dostosowuje 

poprawnie metody 
i formy pracy 

opiekuńczo-

wychowawczej do 
uwarunkowań 

rozwojowych 
dziecka 

W 80% 
dostosowuje 

poprawnie metody 
i formy pracy 

opiekuńczo-

wychowawczej do 
uwarunkowań 

rozwojowych 
dziecka  

Dostosowuje 
poprawnie metody 

i formy pracy 
opiekuńczo-

wychowawczej do 

uwarunkowań 
rozwojowych 

dziecka  

U02 

Nie potrafi 

zdiagnozować 

dojrzałości szkolnej 
dziecka i nie 

stosuje metod 
wspierania 

dojrzałości szkolnej 
dziecka 

Podejmuje próby 

potrafi 
diagnozowania 

dojrzałości 
szkolnej dziecka i 

zna metody 

wspierania 
dojrzałości 

szkolnej dziecka 

Diagnozuje 

dojrzałość szkolną 
dziecka i stosuje 

metody wspierania 
dojrzałości 

szkolnej dziecka 

Diagnozuje 

dojrzałość szkolną 
dziecka i stosuje 

metody wspierania 
dojrzałości 

szkolnej dziecka 

U03 

Nie potrafi 
opracować 

elementów 

programu 
współpracy 

przedszkola i 
szkoły z rodziną 

Podejmuje próby 
opracowania 

elementów 

programu 
współpracy 

przedszkola i 
szkoły z rodziną 

Opracowuje 

typowe elementy 
programu 

współpracy 
przedszkola i 

szkoły z rodziną 

Opracowuje 

typowe oraz 

niestandardowe 
elementy 

programu 
współpracy 

przedszkola i 

szkoły z rodziną 

K01 

Nie ma poczucia 

odpowiedzialności 

za relacje: 
nauczyciel-rodzic – 

dziecko. 

Opisuje znaczenie  

odpowiedzialności 

za relacje: 
nauczyciel-rodzic – 

dziecko. 

Opisuje znaczenie  

odpowiedzialności 

za relacje: 
nauczyciel-rodzic – 

dziecko i podaje 
typowe przykłady 

utrzymywania 
dobrych relacji z 

rodzicem i 

dzieckiem. 

Projektuje własne 

rozwiązania 

sytuacji trudnych 
opartych na 

odpowiedzialności 
w relacjach 

nuczyciel-rodzic-
dziecko. 

K02 

Nie podejmuje 

prób budowania 

dobrych relacji w 
grupie rówieśniczej 

Podejmuje próby 

budowania 

dobrych relacji w 
grupie rówieśniczej 

Buduje dobre 

relacje w grupie. 

Projektuje typowe 
działania 

wspierające 
budowanie 

dobrych relacji w 
grupie 

rówieśniczej. 

Buduje dobre 

relacje w grupie. 

Projektuje typowe 
i niestandardowe 

działania 
wspierające 

budowanie 
dobrych relacji w 

grupie 

rówieśniczej. 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: dr Kamila Witerska 
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Wczesne wspomaganie rozwoju 

 

 

  

Kierunek: Pedagogika 

Wydział Zamiejscowy w Sieradzu 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stopnia pierwszego 

Nazwa przedmiotu: Wczesne wspomaganie rozwoju 

Kod przedmiotu: MO_EW_1_2 
Rok akademicki: 2017/2018 

Język wykładowy: polski   

Semestr studiów: 3 
 

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY STUDENTA:  

 

Forma zajęć/ Praca własna 

Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30  

Ćwiczenia 15 24 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 80 101 

RAZEM 125 125 

Punkty ECTS 5 5 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Ogólna wiedza z zakresu pedagogiki. 

 

CELE PRZEDMIOTU 
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 przygotowanie studentów do podejmowania działań z zakresu wczesnego wspomagania 

rozwoju dzieci 

 zapoznanie ze sposobami wspomagania rozwoju dziecka 

 konstruowanie programów indywidualnych 

 
 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 

efektów 
kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie 
do 

kierunkowych 
efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 
Zna główne założenia teoretyczne i  podstawy prawne organizowania  

wczesnego wspomagania rozwoju  

K_W09, 

StN_W04 

W02 
 Ma podstawową wiedzę na temat  prawidłowego  rozwoju dziecka w 
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

K_W05, 
StN_W01 

w zakresie umiejętności 

U01 Potrafi planować działania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju 
K_U10, 

StN_U08 

U02 
Poszukuje najlepszych form , metod i środków w zakresie wczesnego 

wspomagania rozwoju  
K_U04 

U03 
Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w celu oceny indywidualnych 
potrzeb i możliwości  wychowanka 

 
K_U01, 

StN_U01 
StN_U02 

K_U02. 

StN_U03 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 Jest wrażliwy na zaistniałe  problemy edukacyjne wychowanków 
K_K03, 

StN_K02 

K02 
Wykazuje  się odpowiedzialnością w stosunku do realizowanych zadań                
z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju 

K_K08, 

StN_K06 

StN_K03 

K03 Angażuje się w działania  na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju  
K_K07, 

StN_K07 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 

Symbol 

efektów 
kształcenia 

1 
Cele, zakres, funkcje wczesnego wspomagania rozwoju 

Akty prawne  - interpretacja 

W01, 

W02,U01 

2 
Prawidłowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnymi wczesnoszkolnym – fazy 

rozwoju 

W02, U03, 

K01 

3 

Metody i środki dydaktyczne wykorzystywane we wczesnym wspomaganiu 
rozwoju:  

- Kinezjologia edukacyjna 

- Metoda Glena Domana 
- Integracja sensoryczna  

- Metoda Ruchu  Rozwijającego  W. Sherborne                                                                          
- Metoda M. Ch. Knillów 

- Sala Doświadczania Świata 

 

W02,U01,  

U02, K02 
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Lp. Treści programowe 
Symbol 
efektów 

kształcenia 

4 

Dokumentacja wczesnego wspomagania rozwoju  

- diagnoza 

- harmonogram działań 
- programy indywidualne 

W02 U02, 
K01, K02, 

K03 

 

METODY KSZTAŁCENIA:  

 ćwiczenia problemowe 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA: 

 zapoznanie podstawową i uzupełniającą literaturą przedmiotu, 

 przygotowanie do ćwiczeń  

 przygotowanie do zaliczenia na ocenę 
 

LITERATURA PODSTAWOWA: 

1.  Gruszczyk-Kolczyńska E.,  Zielińska E.  , Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które 
rozpoczynają naukę w szkole, wyd. Edukacja Polska, Warszawa 

2. Serafin T.  (red.), Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia 
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Poradnik dla organizatorów działań, 
dla terapeutów oraz dla rodziców, MENiS, Warszawa 2005. 

3. Brzezińska A. I.(pod red.) Droga do samodzielności. Jak wspomagać rozwój dzieci 
i młodzieży z ograniczeniami sprawności, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 

Gdańsk 2009 
 

 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

   1. Minczakiewicz  E.M. , Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach                            

       edukacyjnych w świat zabawy i nauki, Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2009 
   2. Charbicka M.,Raszewska M., Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci autystycznych                                               

       Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2007. 
 

NETOGRAFIA: 

1. www.men.gov.pl 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt  
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Aktywność na  

zajęciach 
Praca  

pisemna 

Zadania e-
learningow

e 
Inne 

W01 – W02     x   x 

U01 – U03     x   x 

K01 – K03     x   x 

 
KRYTERIA OCENY 

Efekt 
kształce

nia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W01 

Nie zna głównych 
założeń, nie potrafi 

odszukać aktów 

prawnych 
dotyczących  

organizowania  

Częściowo orientuje 
się w przepisach 

prawa 

oświatowego, 
wymienia niektóre 

założenia 

Zna główne założenia 
teoretyczne i  

podstawy prawne 

organizowania  
wczesnego 

wspomagania rozwoju 

Zna główne założenia 
teoretyczne i  

podstawy prawne 

organizowania  
wczesnego 

wspomagania 

http://www.men.gov.pl/
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wczesnego 
wspomagania 

rozwoju 

organizowania  
wczesnego 

wspomagania 
rozwoju 

rozwoju, poprawnie 
interpretuje, wyciąga 

wnioski, przekłada na 
działania praktyczne 

W02 

 
Nie posiada żadnej  

wiedzy na temat  
prawidłowego  

rozwoju dziecka w 

wieku 
przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym 

Przejawia 
zainteresowanie  

podstawową wiedzą 
na temat  

prawidłowego  

rozwoju dziecka w 
wieku 

przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym 

 
Ma podstawową wiedzę 

na temat  
prawidłowego  rozwoju 

dziecka w wieku 

przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym 

 
Pogłębia swoją  wiedzę 

na temat  
prawidłowego  rozwoju 

dziecka w wieku 

przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym 

wykorzystując różne 
źródła 

U01 

 

Nie planuje działań 
w zakresie 

wczesnego 
wspomagania 

rozwoju 

 

Oczekuje pomocy w 
planowaniu działań 

w zakresie 
wczesnego 

wspomagania 

rozwoju 

 

 Potrafi planować 
działania w zakresie 

wczesnego 
wspomagania rozwoju 

Nie tylko planuje 

działania w zakresie 
wczesnego 

wspomagania rozwoju 
ale animuje prace nad 

rozwojem uczestników, 

wspiera ich 
samodzielność , 

inspiruje do działania 

U02 

 

Nie jest 

zaineresowany 
poszukiwaniem  

nowych metod, 
form i środków 

dydaktycznych 

 

Bazuje na 

gotowych 
materiałach 

dydaktycznych i 
cudzych pomysłach 

 

Poszukuje metody, 

formy i środki 
dydaktyczne w 

zakresie wczesnego 
wspomagania rozwoju 

Nie tylko poszukuje 

najlepszych form , 

metod i środków  w 
zakresie wczesnego 

wspomagania rozwoju, 
ale wzbogaca działania 

o własne pomysły i 

środki dydaktyczne, 
jest nowatorski i 

kreatywny  

U03 

 

 

Nie wykorzystuje 
wiedzy do oceny 

potrzeb i 
możliwości 

wychowanków 

 

 

Z pomocą dokonuje 
oceny potrzeb i 

możliwości  
wychowanków 

 

Potrafi wykorzystać 

zdobyta wiedzę w celu 
oceny potrzeb i 

możliwości 
wychowanka, chętnie 

dzieli się z innymi 

swoim doświadczeniem 

Potrafi wykorzystać i 

integrować zdobytą 

wiedzę        z różnych 
dyscyplin powiązanych 

z pedagogiką         w 
celu oceny potrzeb                

i możliwości 

wychowanka, 
dogłębnie analizuje 

każda sytuacje, 
wyciąga wnioski 

K01  

 

Nie interesuje się   
problemami 

edukacyjnymi 
wychowanków 

W niewielkim 

stopniu  przejawia 
zainteresowanie 

problemami 
edukacyjnymi  

wychowanków 

 

Jest wrażliwy na 
zaistniałe  problemy 

edukacyjne 
wychowanków 

Jest wrażliwy na 

zaistniałe  problemy 
edukacyjne 

wychowanków, 
poszukuje rozwiązań 

poprzez kontakty ze 

specjalistami, rodzicami 
i instytucjami 

K02 

 

Jest nie 
odpowiedzialny za 

swoje działania 

Stara się 

odpowiedzialnie 
podchodzić do 

realizowanych 
zadań, oczekuje 

Odpowiedzialnie 

podchodzi do 
realizowanych działań 

Wykazuje  się 

odpowiedzialnością w 
stosunku do 

realizowanych zadań                
z zakresu wczesnego 
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wsparcia wspomagania rozwoju 

K03 

Nie przejawia 
zainteresowania  

Przy wsparciu osób 
trzecich włącza się 

do działań  

Angażuje się w 
działania na rzecz 

wczesnego 
wspomagania rozwoju 

Angażuje się w 
działania  na rzecz 

wczesnego 
wspomagania rozwoju, 

poszukuje partnerów, 

sponsorów 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: mgr Jolanta Alagierska 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawne podstawy systemu oświaty 
 

 

  

Kierunek Pedagogika 
Wydział Zamiejscowy w Sieradzu 

Profil Ogólnoakademicki 

Studia stopnia I 

 

Nazwa przedmiotu: Prawne podstawy systemu oświaty 

Kod przedmiotu: MO_EW_1_3 
Rok akademicki: 2017/ 2018 

Język wykładowy: polski  

Zalecany semestr studiów: 3 
 

 
 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY STUDENTA:  

Forma zajęć/ Praca 

własna 

Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30  

Ćwiczenia  16 

Projekt   

Seminarium   
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WYMAGANIA WSTĘPNE 

*podstawy wiedzy o prawie ze szkoły średniej 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 

*wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu podstaw prawnych, struktury, organizacji i zasad 

funkcjonowania polskiego systemu oświaty,  
*zdobycie przez studentów umiejętności w zakresie interpretowania przepisów prawa oświatowego, 

* rozwinięcie zainteresowań związanych ze stosowaniem przepisów prawa oświatowego, 

* przekazanie i utrwalenie norm prawa oświatowego, w tym norm etycznych 

* stosowanie przepisów prawa oświatowego w praktyce. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 

efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
 

Odniesienie do 

efektów kształcenia 

dla kierunku 

 

W01 

Student posiada pogłębioną wiedzę na temat struktury 

i funkcji systemu edukacji − celów, podstaw 

prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji 

edukacyjnych 

K_W01  

 

W02 

Student posiada wiedzę na temat norm, w tym norm 

etycznych, procedur stosowanych w zakresie 

prawa oświatowego 

K_W16, StN_W10, 

K_W19 
StN_W13 

W03 

Student posiada wiedzę na temat projektowania 

ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego 

nauczyciela 

K_W01, K_W16, 
StN_W10 

 

W zakresie umiejętności 

U01 

Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z 

zakresu prawa oświatowego oraz  rozwijać w tym 

obszarze swoje profesjonalne umiejętności  

K_U04, StN_U04 

U02 

Student potrafi posługiwać się zasadami i normami 

etycznymi w podejmowanej działalności, 

dostrzega i analizuje dylematy etyczne, 
przewiduje skutki konkretnych działań 

pedagogicznych nauczyciela 

K_U12 

StN_U12 

W zakresie kompetencji społecznych 

K01 

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego 

dokształcania się w obszarze prawa oświatowego, 

dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali 

umiejętności w tym zakresie,  w tym także w 

zakresie kompetencji etycznych     

K_K01, StN_K01 

K_K05 

StN_K05 

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 70 84 

RAZEM 100 100 

Punkty ECTS 4 4 
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TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol 
efektów 

kształcenia 

1 
 
Geneza, podstawy prawne , cele i funkcjonowanie polskiego 

systemu oświaty. 

W01 

W02 

2 

 

System szkół i innych podmiotów oświatowych. 

 

W01 

W02 
W03 

3 
 

Ograny w systemie oświaty. 
W01 

4 

 

Zakładanie i prowadzenie szkół przez jednostki samorządu 

terytorialnego0 

W01 

W02 

5 

 

Awans zawodowy nauczycieli 

 
 

 

W01 

W02 
W03 

U01 

U02 
K02 

6 

 

Warunki pracy nauczycieli 
 

 
 

W01 
W02 

W03 

U01 
U02 

K02 

7 

 
Zwalnianie i zatrudnianie nauczycieli 

 

 
 

W01 
W02 

W03 
U01 

U02 
K02 

8 Etyczny wymiar pracy nauczyciela 

W02 

U02 
K01 

 

 
METODY KSZTAŁCENIA (do wyboru: wykład, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda 

problemowa, dyskusja dydaktyczna, analiza indywidualnego przypadku, metoda projektowa, 

metoda warsztatowa, seminarium, burza mózgów, techniki dramowe, inne) 
 

*wykład konwersatoryjny 
*analiza indywidualnego przypadku 

* metoda projektowa 

 
PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA (do wyboru: Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub 

dodatkowymi materiałami; Przygotowanie prac zaliczeniowych; Przygotowanie, realizacja i ewaluacja 
projektów; Przygotowanie się do zaliczenia i/lub egzaminu; Inne formy pracy własnej w ramach 

przedmiotu, jakie?) 
 

* Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 



 15 

* Przygotowanie się do zaliczenia 

 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
1. D. Skrzyński, Nowe prawo oświatowe,  2017r. 

2. A. Balicki, M. Pyter, Prawo oświatowe. Komentarz, 2017 r.  
3. A.Piszko, Karta Nauczyciela. Komentarz 2017 r. 

 
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. D.Kurzyna-Chmiel, Oświata jako dobro publiczne Warszawa 2013 r. 

2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające  ustawę Prawo oświatowe 
5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela 

 

 
NETOGRAFIA: 

1. http://isap.sejm.gov.pl/ 
 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Aktywność 

na  
zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania e-
learningowe 

Inn
e 

W01-W03 X   X     

U1 X   X     

K1 X   X     

      

KRYTERIA OCENY 

 
Efekt kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W01 Student nie posiada 
wiedzy na temat 

struktury i funkcji 
systemu edukacji 

− celów, podstaw 
prawnych, 

organizacji i 

funkcjonowania 
instytucji 

edukacyjnych 

Student posiada 
ogólną wiedzę na 

temat struktury i 
funkcji systemu 

edukacji − celów, 
podstaw 

prawnych, 

organizacji i 
funkcjonowania 

instytucji 
edukacyjnych 

Student posiada dobrą 
wiedzę na temat 

struktury i funkcji 
systemu edukacji 

− celów, podstaw 
prawnych, 

organizacji i 

funkcjonowania 
instytucji 

edukacyjnych 

Student posiada 
pogłębioną 

wiedzę na 
temat struktury 

i funkcji 
systemu 

edukacji − 

celów, podstaw 
prawnych, 

organizacji i 
funkcjonowania 

instytucji 

edukacyjnych 

W02 Student nie posiada 

wiedzy na temat 

norm, procedur 
stosowanych w 

zakresie prawa 
oświatowego 

Student posiada 

podstawową  

wiedzę na temat 
norm, procedur 

stosowanych w 
zakresie prawa 

oświatowego 

Student posiada dobrą  

wiedzę na temat 

norm, procedur 
stosowanych w 

zakresie prawa 
oświatowego 

Student posiada 

bardzo dobrą  

wiedzę na 
temat norm, 

procedur 
stosowanych w 

zakresie prawa 
oświatowego 

W03 Student nie posiada Student posiada Student posiada Student posiada 
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wiedzy na temat 
projektowania 

ścieżki własnego 
rozwoju i awansu 

zawodowego 
nauczyciela 

bardzo ogólną  
wiedzę na temat 

projektowania 
ścieżki własnego 

rozwoju i awansu 
zawodowego 

nauczyciela 

wiedzę na temat 
projektowania 

ścieżki własnego 
rozwoju i awansu 

zawodowego 
nauczyciela 

bardzo dobrą  
wiedzę na 

temat 
projektowania 

ścieżki 
własnego 

rozwoju i 

awansu 
zawodowego 

nauczyciela 

U01 Student  nie potrafi 
samodzielnie 

zdobywać wiedzy 
z zakresu prawa 

oświatowego oraz  
rozwijać w tym 

obszarze swoich 

umiejętności 

Student jest 
przygotowany w 

stopniu 
podstawowym do 

samodzielnego 
zdobywania 

wiedzy  z zakresu 

prawa 
oświatowego oraz  

rozwijania w tym 
obszarze swoich 

umiejętności 

Student jest dobrze 
przygotowany do 

samodzielnego 
zdobywania 

wiedzy  z zakresu 
prawa 

oświatowego oraz  

rozwijania w tym 
obszarze swoich 

umiejętności 

Student bardzo 
dobrze radzi 

sobie w zakresie 
samodzielnego 

zdobywania 
wiedzy  z 

zakresu prawa 

oświatowego 
oraz  rozwijania 

w tym obszarze 
swoich 

umiejętności 

U02 Student nie potrafi 
posługiwać się 

zasadami i 
normami 

etycznymi w 

podejmowanej 
działalności, 

dostrzega i 
analizuje dylematy 

etyczne, 

przewiduje skutki 
konkretnych 

działań 
pedagogicznych 

nauczyciela 

Student w stopniu 
podstawowym 

potrafi posługiwać 
się zasadami i 

normami 

etycznymi w 
podejmowanej 

działalności, 
dostrzega i 

analizuje dylematy 

etyczne, 
przewiduje skutki 

konkretnych 
działań 

pedagogicznych 

nauczyciela 

Student potrafi 
posługiwać się 

zasadami i 
normami 

etycznymi w 

podejmowanej 
działalności, 

dostrzega i 
analizuje dylematy 

etyczne, 

przewiduje skutki 
konkretnych 

działań 
pedagogicznych 

nauczyciela 

Student w sposób 
szczególny 

potrafi 
posługiwać się 

zasadami i 

normami 
etycznymi w 

podejmowanej 
działalności, 

dostrzega i 

analizuje 
dylematy 

etyczne, 
przewiduje 

skutki 

konkretnych 
działań 

pedagogicznych 
nauczyciela 

K01 Student nie  ma 

świadomości 

poziomu swojej 

wiedzy i 

umiejętności; nie  

rozumie potrzeby 

ciągłego 

dokształcania się 

w obszarze 

prawa 

oświatowego, 

dokonuje oceny 

własnych 

kompetencji i nie 

Student ma 

ogólną 

świadomość 

poziomu swojej 

wiedzy i 

umiejętności; 

rozumie potrzebę 

ciągłego 

dokształcania się 

w obszarze 

prawa 

oświatowego, 

dokonuje oceny 

własnych 

Student ma 

dobrą 

świadomość 

poziomu swojej 

wiedzy i 

umiejętności; 

rozumie potrzebę 

ciągłego 

dokształcania się 

w obszarze 

prawa 

oświatowego, 

dokonuje oceny 

własnych 

Student ma 

wyjątkową 

świadomość 

poziomu 

swojej wiedzy 

i umiejętności; 

rozumie 

potrzebę 

ciągłego 

dokształcania 

się w obszarze 

prawa 

oświatowego, 

dokonuje 
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doskonali 

umiejętności w 

tym zakresie,  w 

tym także w 

zakresie 

kompetencji 

etycznych     

kompetencji i 

doskonali 

umiejętności w 

tym zakresie,  w 

tym także w 

zakresie  

kompetencji 

etycznych   

 

kompetencji i 

doskonali 

umiejętności w 

tym zakresie,  w 

tym także w 

zakresie 

kompetencji 

etycznych  

oceny 

własnych 

kompetencji i 

doskonali 

umiejętności w 

tym zakresie,  

w tym także w 

zakresie 

kompetencji 

etycznych 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: mgr Aneta Woźniakowska-Moskwa 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Logopedia 

 

 

  

Kierunek Pedagogika 

Wydział Zamiejscowy w Sieradzu 

Profil Ogólnoakademicki 
Studia stopnia 

Nazwa przedmiotu: Logopedia 

Kod przedmiotu: MO_EW_2_4 
Rok akademicki:2017/2018 

Język wykładowy: polski 
Zalecany semestr studiów: 3 

 

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM  

PRACY STUDENTA:  

Forma zajęć / Praca 

własna 

Liczba godzin 

Studia stacjonarne 
Studia 

niestacjonarne 

Wykład   
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WYMAGANIA WSTĘPNE 

*Podstawy fonetyki języka polskiego 

 
 

CELE PRZEDMIOTU 

*Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu logopedii ogólnej.  
*Nabycie przez studenta umiejętności nazywania, rozpoznawania podstawowych zaburzeń w 

rozwoju mowy.  
* Nabycie przez studenta wrażliwości na wagę problemu zaburzeń w rozwoju mowy u dzieci. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 

efektów 
kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia dla 
kierunku 

W zakresie wiedzy 

W01 

Student zna elementarną terminologię używaną w 
logopedii i rozumie jej źródła oraz zastosowania w 

obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych, czyli 

zna alfabet fonetyczny, polski system fonologiczny, 
rodzaje wybranych upodobnień fonetycznych.  

K_U01, StN_U01, 
StN_U02 

W02 

Student ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów 

komunikowania interpersonalnego i społecznego, 
ich prawidłowości i zakłóceń.  

K_W08, StN_W02 

K_W13 

W03 

Student zna podstawowe teorie dotyczące 
wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie 

różnorodne uwarunkowania tych procesów, w tym 

zna zadania logopedii i jej poszczególne działy. 

K_W09, StN_W04 

W04 

Student ma podstawową wiedzę o rozwoju mowy 

dziecka.  

 

K_W08, StN_W02 
 

W zakresie umiejętności 

U01 

Student potrafi posługiwać się alfabetem 

fonetycznym, analizuje i interpretuje zjawiska 
fonetyczne. 

K_U10, StN_U08  

U02 

Student potrafi wstępnie ocenić stopień prawidłowości 

rozwoju mowy dziecka i potrafi animować prace 
nad rozwojem dziecka poprzez wskazanie, do  

którego specjalisty należy je skierować, 
szczególnie dziecka za specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi potrzebami edukacyjnymi, 

opracowywać wyniki obserwacji i formułować 
wnioski.   

K_U11, StN_U09, 

StN_U10 

K_U05, StN_U05 

Ćwiczenia 30 16 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 70 84 

RAZEM 100 100 

Punkty ECTS 4 4 
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W zakresie kompetencji społecznych 

K01 

Rozumie znaczenie profesjonalnego podejścia do 

pracy, odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej 
pracy, projektuje i wykonuje 

działania pedagogiczne.   

K_K07, StN_K07 
K_K04, StN_K04 

K02 
  Student rozumie potrzebę przestrzegania zasad etyki 

zawodowej. 
K_K04, StN_K04 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 

Polski system fonologiczny (alfabet fonetyczny, głoska a 
litera, głoska a fonem, podział głosek na samogłoski i 

spółgłoski, klasyfikacja głosek, upodobnienia fonetyczne). 
 

W01, W02, W03, 

U01 

2 
Budowa aparatu mowy (układ oddechowy, fonacyjny, 

artykulacyjny). 
W01 

3 
Zadania logopedii i działy logopedii (surdologopedia, 

neurologopedia, oligofrenologopedia, balbutologopedia). 
W03, K01 

4 Etapy rozwoju mowy dziecka. W02, U02 

5 
Rozpoznawanie zaburzeń w rozwoju mowy według 

klasyfikacji I. Styczek. 

 

W03, U02, 
K02 

6 

Charakterystyka zaburzeń mowy najczęściej spotykanych w 

przedszkolu (sygmatyzm, kapacyzm, gamacyzm, 

rotacyzm, wymowa bezdźwięczna itp.). 
 

W03, U02 

 

METODY KSZTAŁCENIA (do wyboru: wykład, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda 
problemowa, dyskusja dydaktyczna, analiza indywidualnego przypadku, metoda projektowa, 

metoda warsztatowa, seminarium, burza mózgów, techniki dramowe, inne) 
*wykład problemowy, 

*analiza indywidualnego przypadku, 
*metoda warsztatowa, 

*pokaz, 

*instruktaż. 
  

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA (do wyboru: Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub 
dodatkowymi materiałami; Przygotowanie prac zaliczeniowych; Przygotowanie, realizacja i 

ewaluacja projektów; Przygotowanie się do zaliczenia i/lub egzaminu; Inne formy pracy własnej 

w ramach przedmiotu, jakie?) 
* zapoznanie się z literaturą przedmiotu, 

* przygotowanie analizy przypadku pod kątem fonologicznym, 
* przygotowanie  się do kolokwium. 

 

 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, G. Demelowa, W-wa 1996. 
2. Mowa – Rozwój – Zaburzenia – Terapia, E. M. Minczakiewicz, Kraków 1997. 

3. Z logopedią na ty. Podręczny słownik logopedyczny, E. M. Skorek, Kraków 2000. 
4. Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, M. Wiśniewski, Toruń 2001. 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 
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1. Chcę poprawnie wymawiać – ćwiczenia logopedyczne, M. Wrzesińska, Poznań 1999 r. 

2. Elementy logopedii, G. Demelowa, Warszawa 1979 r. 

3. Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, 
Opole 2003, t. 1, 2. 

4. Logopedia, I. Styczek, W-wa 1979.   
5. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Z. Sękowska, W-wa 2001. 

6. Zabawy rozwijające mowę dziecka, B. Hołyńska, W-wa 1986.  
7. Logopedia. Poradnik dla nauczycieli i rodziców. Zabawy logopedyczne i nie tylko, E. Chmielewska, 

Kielce 1997 r. 

 
NETOGRAFIA: 

2.  
3.  

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Aktywność 

na  
zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania 
e-

learningo
we 

Inn
e 

W1-W4   +  +    

U1-U2   +  +    

K1-K2   +  +    

 

 
KRYTERIA OCENY 

 

Efekt kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 
 

W1 Student nie zna 

elementarnej 
terminologii 

używanej w 
logopedii i rozumie 

jej źródła oraz 

zastosowania w 
obrębie 

pokrewnych 
dyscyplin 

naukowych, czyli 

nie zna alfabetu 
fonetycznego, 

polskiego systemu 
fonologicznego, 

rodzajów 
wybranych 

upodobnień 

fonetycznych. 

Student zna w 

stopniu 
podstawowym 

elementarną 
terminologię 

używaną w 

logopedii i rozumie 
jej źródła oraz 

zastosowania w 
obrębie 

pokrewnych 

dyscyplin 
naukowych, czyli 

zna alfabet 
fonetyczny, polski 

system 
fonologiczny, 

rodzaje wybranych 

upodobnień 
fonetycznych.   

Student zna 

elementarną 
terminologię 

używaną w 
logopedii i 

rozumie jej źródła 

oraz zastosowania 
w obrębie 

pokrewnych 
dyscyplin 

naukowych, czyli 

zna alfabet 
fonetyczny, polski 

system 
fonologiczny, 

rodzaje 
wybranych 

upodobnień 

fonetycznych.  

Student 

doskonale zna 
elementarną 

terminologię 
używaną w 

logopedii i 

rozumie jej źródła 
oraz zastosowania 

w obrębie 
pokrewnych 

dyscyplin 

naukowych, czyli 
zna alfabet 

fonetyczny, polski 
system 

fonologiczny, 
rodzaje 

wybranych 

upodobnień 
fonetycznych. 

W2 Student nie ma 

elementarnej 
wiedzy dotyczącej 

Student ma w 

stopniu 
zadawalającym  

Student ma 

elementarną 
wiedzę dotyczącą 

Student ma 

doskonałą wiedzę 
dotyczącą 
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procesów 
komunikowania 

interpersonalnego 
i społecznego, ich 

prawidłowości i 
zakłóceń. 

wiedzę dotyczącą 
procesów 

komunikowania 
interpersonalnego 

i społecznego, ich 
prawidłowości i 

zakłóceń.  

procesów 
komunikowania 

interpersonalnego 
i społecznego, ich 

prawidłowości i 
zakłóceń. 

procesów 
komunikowania 

interpersonalnego 
i społecznego, ich 

prawidłowości i 
zakłóceń. 

W3 Student nie zna 
podstawowych 

teorii dotyczących 

wychowania, 
uczenia się i 

nauczania, nie 
rozumie 

różnorodnych 
uwarunkowań tych 

procesów, nie zna 

zadań logopedii i 
jej poszczególnych 

działów. 

Student zna w 
stopniu 

dostatecznym 

podstawowe teorie 
dotyczące 

wychowania, 
uczenia się i 

nauczania, 
rozumie 

różnorodne 

uwarunkowania 
tych procesów, w 

tym zna zadania 
logopedii i jej 

poszczególne 

działy. 

Student zna 
podstawowe 

teorie dotyczące 

wychowania, 
uczenia się i 

nauczania, 
rozumie 

różnorodne 
uwarunkowania 

tych procesów, w 

tym zna zadania 
logopedii i jej 

poszczególne 
działy. 

Student 
doskonale zna 

podstawowe 

teorie dotyczące 
wychowania, 

uczenia się i 
nauczania, 

rozumie 
różnorodne 

uwarunkowania 

tych procesów, w 
tym zna zadania 

logopedii i jej 
poszczególne 

działy. 

W4 Student nie ma 

podstawowej 
wiedzy o rozwoju 

mowy dziecka.  

 

Student ma 

pobieżną wiedzę o 
rozwoju mowy 

dziecka.  

Student ma 

podstawową 
wiedzę o rozwoju 

mowy dziecka.  

Student ma 

rozbudowaną 
wiedzę o rozwoju 

mowy dziecka.  

 

U1 Student nie potrafi  

posługiwać się 

alfabetem 
fonetycznym, nie 

potrafi analizować i 
interpretować 

zjawiska 

fonetyczne. 

Student potrafi 

posługiwać się w 

stopniu 
dostatecznym 

alfabetem 
fonetycznym, 

analizuje i 

interpretuje 
zjawiska 

fonetyczne. 

Student potrafi 

posługiwać się 

alfabetem 
fonetycznym, 

analizuje i 
interpretuje 

zjawiska 

fonetyczne. 

Student doskonale 

potrafi posługiwać 

się alfabetem 
fonetycznym, 

analizuje i 
interpretuje 

zjawiska 

fonetyczne. 
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U2 Student nie  potrafi 
ocenić stopnia 

prawidłowości 
rozwoju mowy 

dziecka i nie potrafi 
animować prac nad 

rozwojem dziecka 

poprzez wskazanie, 
do  którego 

specjalisty należy 
je skierować, 

szczególnie dziecka 

za specjalnymi 
potrzebami 

edukacyjnymi 
potrzebami 

edukacyjnymi, nie 
potrafi 

opracowywać 

wyników 
obserwacji i 

formułować 
wniosków.   

Student w stopniu 
dostatecznym  

potrafi wstępnie 
ocenić stopień 

prawidłowości 
rozwoju mowy 

dziecka i potrafi 

animować prace 
nad rozwojem 

dziecka poprzez 
wskazanie, do  

którego specjalisty 

należy je 
skierować, 

szczególnie dziecka 
za specjalnymi 

potrzebami 
edukacyjnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi, 
opracowywać 

wyniki obserwacji i 
formułować 

wnioski.   

 

Student potrafi 
wstępnie ocenić 

stopień 
prawidłowości 

rozwoju mowy 
dziecka i potrafi 

animować prace 

nad rozwojem 
dziecka poprzez 

wskazanie, do  
którego specjalisty 

należy je 

skierować, 
szczególnie dziecka 

za specjalnymi 
potrzebami 

edukacyjnymi 
potrzebami 

edukacyjnymi, 

opracowywać 
wyniki obserwacji i 

formułować 
wnioski.   

Student doskonale 
potrafi wstępnie 

ocenić stopień 
prawidłowości 

rozwoju mowy 
dziecka i potrafi 

animować prace 

nad rozwojem 
dziecka poprzez 

wskazanie, do  
którego specjalisty 

należy je 

skierować, 
szczególnie dziecka 

za specjalnymi 
potrzebami 

edukacyjnymi 
potrzebami 

edukacyjnymi, 

opracowywać 
wyniki obserwacji i 

formułować 
wnioski.   

K1 Student nie 

rozumie 
znaczenia 

profesjonalnego 

podejścia do 
pracy, nie potrafi 

odpowiedzialnie 
przygotowywać 

się do swojej 

pracy, nie 
projektuje i nie 

wykonuje 
działań 

pedagogicznych.  

 

Student w stopniu 

dostatecznym 
rozumie 

znaczenie 

profesjonalnego 
podejścia do 

pracy, nie do 
końca 

odpowiedzialnie 

przygotowuje się 
do swojej pracy, 

w stopniu 
dostatecznym 

projektuje i 

wykonuje 
działania 

pedagogiczne.  

Student rozumie 

znaczenie 
profesjonalnego 

podejścia do 

pracy, 
odpowiedzialnie 

przygotowuje się 
do swojej pracy, 

projektuje i 

wykonuje 
działania 

pedagogiczne.  
 

Student 

doskonale 
rozumie 

znaczenie 

profesjonalnego 
podejścia do 

pracy, wyjątkowo 
odpowiedzialnie 

przygotowuje się 

do swojej pracy, 
bardzo dobrze 

projektuje i 
wykonuje 

działania 

pedagogiczne.  
 

K2 Student nie 

rozumie potrzeby 

przestrzegania 
zasad etyki 

zawodowej. 

Student w 

stopniu 

dostatecznym 
rozumie potrzebę 

przestrzegania 
zasad etyki 

zawodowej. 

Student rozumie 

potrzebę 

przestrzegania 
zasad etyki 

zawodowej. 

Student 

doskonale 

rozumie potrzebę 
przestrzegania 

zasad etyki 
zawodowej. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: dr Mirosława Świtała-Cheda 
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Emisja głosu 

 

 

  

Kierunek Pedagogika 

Wydział Zamiejscowy w 

Sieradzu 
Profil ogólnoakademicki 

Studia stopnia pierwszego 

Nazwa przedmiotu: Emisja głosu 
Kod przedmiotu: MO_EW_1_5 

Rok akademicki:2017/2018 

Język wykładowy: polski 
Zalecany semestr studiów: 3 

 
 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM PRACY 

STUDENTA:  

 
 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

* podstawowa wiedza z fonetyki języka polskiego 

 

 

CELE PRZEDMIOTU 

* Opanowanie wiedzy dotyczącej budowy i funkcjonowania aparatu głosowego. 

* Wiedza na temat klasyfikacji głosek i poprawności wymowy.  

* Wiedza na temat higieny i patologii głosu. 
* Umiejętności z zakresu prawidłowej emisji głosu, dykcji. 

* Świadome i konsekwentne dbanie o swój głos. 

Forma zajęć / Praca 

własna 

Liczba godzin 

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt 60 32 

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 65 93 

RAZEM 125 125 

Punkty ECTS 5 5 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

 

Odniesienie do 

efektów 

kształcenia dla 
kierunku 

W zakresie wiedzy 

W01 zna budowę narządu głosu, K_W05, StN_W01  

W02 
zna klasyfikację głosek języka polskiego i zasady 

poprawnej wymowy, 
K_W08, StN_W02 

W03 
zna zasady higieny głosu i ma wiedzę na temat 

patologii głosu, 

K_W01  

K_W13  

W04 

zna ćwiczenia służące poprawieniu funkcji  

oddechowych, artykulacyjnych i 

fonacyjnych. 

K_W09, StN_W04 

W zakresie umiejętności 

U01 

potrafi dokonać obserwacji nieprawidłowości 
w funkcjonowaniu głosu i jak to wpływa 

na funkcjonowanie społeczne, umie to 
połączyć z działalnością na polu 

pedagogicznym, 

K_U01, StN_U01, 
StN_U02 

U02 

potrafi ocenić i prawidłowo wykonywać 

ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i 

artykulacyjne, potrafi zadbać o higienę 

głosu.  

K_U09, StN_U07 

W zakresie kompetencji społecznych 

K01 
potrafi określić priorytety służące realizacji 

określonego przez siebie lub innych 

zadania.  

K_K07, StN_K07 

K02 
dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej 

dla wykonywania zawodu. 

K_K08, StN_K06, 

StN_K03 
 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. 
Treści programowe 

Symbol efektów 

kształcenia 

1 
Budowa i czynności narządów głosotwórczych. 

 
W01 

2 Klasyfikacja głosek i zasady poprawnej wymowy. W02 

3 
Pojęcie patologii głosu, przyczyny powstawania 

zamian patologicznych.  
W01, W03, U01 

4 
Teorii prawidłowego używania głosu i stosowania 

tego w praktyce. 
W04 

5 
Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne 

usprawniające funkcje głosu.  
W04, U02 

6 Ćwiczenia praktyczne na tekście.  K01,K02 
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METODY KSZTAŁCENIA (do wyboru: wykład, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda problemowa, 

dyskusja dydaktyczna, analiza indywidualnego przypadku, metoda projektowa, metoda warsztatowa, 
seminarium, burza mózgów, techniki dramowe, inne) 

* wykład problemowy 
*pokaz 
*instruktaż 

* metoda warsztatowa  
PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA (do wyboru: Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub 

dodatkowymi materiałami; Przygotowanie prac zaliczeniowych; Przygotowanie, realizacja i ewaluacja 
projektów; Przygotowanie się do zaliczenia i/lub egzaminu; Inne formy pracy własnej w ramach 

przedmiotu, jakie?) 
* zapoznanie się literaturą, 
* przygotowanie projektu w formie konspektu,  
*zaprezentowanie ćwiczeń praktycznych z konspektu.* 
 

LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Głos narzędziem pracy. Poradnik dla nauczycieli, pod red. M. Śliwińskiej-Kowalskiej, Łódź 1999; 

2. Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009; 

3. Kisiel M., Emisja i higiena głosu w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela, Dąbrowa Górnicza 

2012; 

4. Ostaszewska D., Tambor J., Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka 

polskiego, Katowice 1999; 

5.  

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Dąbrowska D., Dziwińska A., Emisja głosu. Wybrane zagadnienia. Skrypt dla studentów, Wałbrzych 

2005; 

2. Górski H., Zbiór ćwiczeń z emisji głosu, Kraków 2003.   

3. Kowalewska E., Walencik-Topiłko A., Metodyka diagnozy i terapii głosu,  

[w:] Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, red. nauk. S. Milewski, K. 

Kaczorowska-Bray, Gdańsk 2015; 

4. Kram J., Zarys kultury żywego słowa, Warszawa 1995; 

5. Łastik A., Poznaj swój głos: twoje najważniejsze narzędzie pracy, Warszawa, 2002; 

6. Toczyska B., Elementarne ćwiczenia  dykcji, wyd. 2, Gdańsk 2003.  

7. Toczyska B., Łamańce z dedykacją, czyli makaka ma Kama, Gdańsk 2003. 

8. Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańsk 2007. 

9. Walencik-Topiłko A., Głos jako narzędzie, Gdańsk 2012. 

10. Wysocka M. i in., Standard postępowania logopedycznego w przypadku zaburzeń głosu, „Logopedia” 
2008, nr 37. 

NETOGRAFIA: 

6. https://wyszukiwarka.efs.men.gov.pl/product/materialy-dla-studentow/attachment/8 
7. www.simr.pw.edu.pl/content/download/1130/7302/.../Bonczyk_M_Emisja_glosu.pdf 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Aktywność 

na  
zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania e-
learningowe 

Inne 

W01-W04    + +    

U01-U02    + +    
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K01-K02    + +    

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 

kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W1 Student nie zna 

budowy narządu 
głosu.  

Student w stopniu 

zadowalającym 
opanował teorię 

budowy narządu 

głosu. 

Student w stopniu 

dobrym opanował 
teorię budowy 

narządu głosu. 

Student w stopniu 

bardzo dobrym 
opanował teorię 

budowy narządu 

głosu. 

W2 Student nie zna 

klasyfikacji głosek i 

zasad poprawnej 
wymowy. 

Student popełnia 

czasami błędy w 

klasyfikowaniu głosek 
i definiowaniu 

poprawności.  

Student dobrze radzi 

sobie w 

klasyfikowaniu 
głosek (i rzadko 

popełnia tu błędy) i 
definiowaniu 

poprawności. 

Student nie popełnia 

żadnych błędów w 

klasyfikowaniu 
głosek i 

definiowaniu 
poprawności. 

W3 Student nie zna 
zasad higieny głosu 

i nie ma wiedzy na 
temat patologii 

głosu. 

Student zna zasady 
higieny głosu w 

stopniu 
wystarczającym i ma 

dość ogólną wiedzę 

na temat patologii 
głosu..  

Student zna zasady 
higieny głosu w 

stopniu dobrym i 
ma dużą wiedzę na 

temat patologii 

głosu.  

Student zna zasady 
higieny głosu w 

stopniu bardzo 
dobrym i ma 

bardzo dużą wiedzę 

na temat patologii 
głosu.  

W4 Student nie zna 

ćwiczeń służących 

poprawieniu funkcji  

oddechowych, 

artykulacyjnych i 

fonacyjnych. 

Student zna tylko 
parę ćwiczeń 

służących poprawieniu 

funkcji  oddechowych, 
artykulacyjnych i 

fonacyjnych. 

Student zna dużo 
ćwiczeń służących 

poprawieniu funkcji  

oddechowych, 
artykulacyjnych i 

fonacyjnych. 

Student zna dużo i 
różnorodnych 

ćwiczeń służących 

poprawieniu funkcji  
oddechowych, 

artykulacyjnych i 
fonacyjnych. 

U1 Student nie potrafi 

zaobserwować 
nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu 

głosu. 

Student potrafi 

zaobserwować 
nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu głosu, 

ale nie zawsze je 
określić. 

Student potrafi 

zaobserwować 
nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu 

głosu i prawie 
zawsze je określić. 

Student potrafi 

zaobserwować 
nieprawidłowości w 

funkcjonowaniu 

głosu i zawsze 
dobrze je określić. 

U2 Student nie potrafi 

prawidłowo 
wykonywać ćwiczeń 

oddechowych, 
fonacyjnych i 

artykulacyjnych. 

Student nie zawsze 

potrafi prawidłowo 
wykonywać ćwiczenia 

oddechowe, fonacyjne 
i artykulacyjne. 

Student potrafi 

prawidłowo 
wykonywać prawie 

wszystkie ćwiczenia 
oddechowe, 

fonacyjne i 
artykulacyjne. 

Student potrafi 

prawidłowo 
wykonywać 

wszystkie ćwiczenia 
oddechowe, 

fonacyjne i 
artykulacyjne. 

U3 Nie potrafi zadbać o 

higienę głosu. 

Nie potrafi zawsze potrafi 

zadbać o higienę 
głosu. 

Potrafi dobrze zadbać o 

higienę głosu. 

Potrafi bardzo dobrze 

zadbać o higienę 
głosu. 

K1 Student nie potrafi 

określić priorytetów 
służących realizacji 

określonego przez 

siebie lub innych 
zadania.  

 

Student nie potrafi 

określić wszystkich 
priorytetów służących 

realizacji określonego 

przez siebie lub innych 
zadania.  

 

Student dobrze 

potrafi określić 
priorytety służące 

realizacji 

określonego przez 
siebie lub innych 

zadania.  
 

Student bardzo 

dobrze potrafi 
określić wszystkie 

priorytety służące 

realizacji 
określonego przez 

siebie lub innych 
zadania.  
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K2 Student nie dba o 
poziom sprawności 

fizycznej 
niezbędnej dla 

wykonywania 
zawodu. 

Student na ogół dba 
o poziom sprawności 

fizycznej niezbędnej 
dla wykonywania 

zawodu. 

Student 
konsekwentnie dba 

o poziom 
sprawności 

fizycznej 
niezbędnej dla 

wykonywania 

zawodu. 

Student bardzo 
konsekwentnie dba 

o poziom 
sprawności 

fizycznej 
niezbędnej dla 

wykonywania 

zawodu. 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: Dr Mirosława Świtała-Cheda 

 

 
 

Edukacja polonistyczna z metodyką 
 

 

  

Kierunek: Pedagogika 

Wydział Zamiejscowy w Sieradzu 

Profil ogólnoakademicki 

Studia stopnia pierwszego 

 

Nazwa przedmiotu: Edukacja polonistyczna z metodyką 

Kod przedmiotu: MO_EW_2_1 
Rok akademicki: 2017/2018 

Język wykładowy: polski 
Semestr studiów: 3 

 

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY STUDENTA:  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Ogólna wiedza z zakresu pedagogiki  

 

 
CELE PRZEDMIOTU 

*Istota, cele, zakres edukacji polonistycznej w oparciu o akty prawne/ podstawa programowa 

Forma zajęć/ Praca 

własna 

Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 15 8 

Ćwiczenia 15 8 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 45 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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*Dobór treści, metod i narzędzi pomiaru wiedzy i umiejętności ucznia 
*Rozwijanie umiejętności stosowania wiedzy polonistycznej w praktyce 

*Korelacja form podczas działań dydaktycznych 
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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 

efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
 

Odniesienie do 

efektów 
kształcenia dla 

kierunku 

W zakresie wiedzy 

W01 
Posiada uporządkowana wiedzę z zakresu edukacji 

polonistycznej, definiuje pojęcia  
K_W01 

W02 
Zna metody pracy i formy organizacyjne działań w 

zakresie edukacji polonistycznej,  
K_W16, StN_W10 

W zakresie umiejętności 

U01 
Potrafi projektować scenariusze działań edukacyjnych                       

z wykorzystaniem wiedzy polonistycznej 
K_U10, StN_W10 

U02 
Proponuje konkretne metody w pracy z dzieckiem w 

zakresie edukacji polonistycznej 
K_U10, StN_W10 

U03 

Inicjuje nowe działania edukacyjne w przebiegu 

procesu związanego  z metodyką w edukacji 

polonistycznej 

K_U08, K_U10, 

StN_U08 

W zakresie kompetencji społecznych 

K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności K_K01, StN_K01 

K02 
Przedstawia optymalne rozwiązania, dostosowując je 

do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. 
K_K04, StN_K04 

K03 Profesjonalnie wykonuje powierzone zadania K_K04, StN_K04 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 

Symbol 

efektów 
kształcenia 

W zakresie wykładów 

1 Cele i zadania edukacji polonistycznej W01, U01, K01 

3 
Nauka czytania i przygotowanie do pisania w przedszkolu 

Nauka czytania i pisania w szkole 
W02, U02, K03 

4 

Metody nauki czytania / analityczno-syntetyczne, globalne, 

fonetyczne 
Nowatorskie metody nauki czytania i pisania- sojusz metod /I 

.Majchrzak,           G .Doman, B .Rocławski, kinezjologia 

edukacyjna Dennisonów, M. Dobrego Startu 

W02, U02 

5 Etapy wprowadzenia litery  W01,U03, 

W zakresie ćwiczeń 

1 Cele i zadania edukacji polonistycznej W01, U01, K01 

2 Rozwój mowy, myślenia i kompetencji językowych u dzieci K02 

3 
Nauka czytania i przygotowanie do pisania w przedszkolu 

Nauka czytania i pisania w szkole 
W02, U02, K03 
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4 

Metody nauki czytania / analityczno-syntetyczne, globalne, 
fonetyczne 

Nowatorskie metody nauki czytania i pisania- sojusz metod /I 
.Majchrzak,           G .Doman, B .Rocławski, kinezjologia 

edukacyjna Dennisonów, M. Dobrego Startu 

W02, U02 

5 Etapy wprowadzenia litery  W01,U03, 

6 Trudności w czytaniu i pisaniu, programy terapeutyczne K02 

7 Czytanie, mówienie i słuchanie ze zrozumieniem U03 

8 Zabawy i gry dydaktyczne w procesie edukacji polonistycznej U02 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA  
-wykład 

-gry dydaktyczne 

 
PRACA INDYWIDUALNA STUDENT 

-zapoznanie się z literaturą przedmiotu 
-przygotowanie się do zaliczenia 

 

 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Czelakowska D., Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2014 
2. Jurek A., Rozwój dziecka, metody nauczania i pisania, Gdańsk 2012 

3. Awramiuk E., Lingwistyczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku, Białystok 2006 

4. Berthet D, Wprowadzenie do nauki pisania, Warszawa 2002 
5. Maurer A. ,Dźwięki mowy. Program kształtowania świadomości fonologicznej dla dzieci 

przedszkolnych              i szkolnych, Kraków 2003 
 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu, Gdańsk 2012 

2. Majchrzak I., Wprowadzenie dziecka w świat pisma, Warszawa 1995 
3. Rocławski B., Nauka czytania i pisania, Gdańsk 1989 

4. Doman G., Jak nauczyć małe dziecko czytać, Bydgoszcz 1992 
5. Silberg J., Nauka czytania przez zabawę, Warszawa 2005 

6. Cieszyńska J., Nauka czytania krok po kroku: jak przeciwdziałać dysleksji, Kraków 2001 

7. Pawłowska R., Wiem jak to napisać: ćwiczenia ortograficzne dla klas nauczania zintegrowanego, 
Gdańsk 2000 

 
 

NETOGRAFIA: 

 

1. www.men.gov.pl 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Aktywność 

na  
zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania e-
learningowe 

Inne 

W1-W2 x    x   x 
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U1-U3     x   x 

K1-K3     x   x 

 
 

KRYTERIA OCENY 

 
Efekt 

kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

 
 

 
 

 
W1 

Nie posiada 
wiedzy  oraz nie 

potrafi 
zdefiniować 

pojęć w obszarze 
edukacji 

polonistycznym 

Posiada 
uporządkowaną 

wiedzę , 
definiuje pojęcia 

w zakresie  
edukacji 

polonistycznej  

 Posiada 
uporządkowaną 

wiedzę w 
zakresie  

edukacji 
polonistycznej 

dziecka, żywo 

wyraża swoje 
poglądy, 

definiuje pojęcia        
i przekłada je na 

działania 

praktyczne 

Posiada 
uporządkowaną 

wiedzę w 
zakresie edukacji 

polonistycznej 
dziecka, żywo 

wyraża swoje 

poglądy            i 
wykorzystuje je     

w praktyce, 
definiuje pojęcia, 

wykorzystuje w 

działaniach 
edukacyjnych 

uzasadniając ich 
zastosowanie 

 

 
W2 

Nie zna metod ani 

form 
organizacyjnych 

działań w edukacji 
polonistycznej 

Zna metody pracy     

i formy 
organizacyjne 

działań w edukacji 
polonistycznej 

Zna metody pracy     

i formy 
organizacyjne 

potrafi wskazać te 
właściwe  

Wskazuje, nazywa 

charakteryzuje          
i rozróżnia metody 

pracy i formy 
organizacyjne w 

zakresie edukacji 

polonistycznej 

 

 

U1 

Nie potrafi 

projektować 

scenariuszy 
podejmowanych 

działań 

Oczekuje pomocy 

w zaprojektowaniu 

określonego 
działania 

edukacyjnego 

Potrafi 

samodzielnie  

projektować 
scenariusze działań 

edukacyjnych           
z wykorzystaniem 

wiedzy 
polonistycznej 

Potrafi projektować        

i prezentować 

scenariusze działań 
edukacyjnych              

z wykorzystaniem 
wiedzy 

polonistycznej 

 

 
 

U2 

Nie przejawia 

zainteresowania 
doborem 

właściwych  metod 

pracy z uczniem  

Przejawia 

zainteresowania 
doborem 

właściwych  metod 

pracy            z 
uczniem  

Proponuje 

konkretne metody 
w pracy z 

dzieckiem w 

zakresie edukacji 
polonistycznej 

Potrafi ocenić 

przydatność metod, 
procedur i dobrych 

praktyk do 

realizacji 
podejmowanych 

działań 
dydaktycznych         

w zakresie edukacji 
polonistycznej 

 

 
 

 

U3 

Nie ma pojęcia o 

prowadzeniu 
działań 

edukacyjnych  

Prowadzi działania 

edukacyjne według 
podanego wzorca 

Inicjuje nowe 

działania 

edukacyjne w 

przebiegu 

procesu 

Potrafi 

zaprojektować 
działania 

edukacyjne 

kształcące 
określone 
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związanego z 

metodyką w 

edukacji 

polonistycznej 

umiejętności  
uwzględniając 

potrzeby i 
możliwości 

wychowanków, 
posiada 

umiejętność 

prezentowania 
własnych 

pomysłów 

 
 

 
K1 

Nie ma 
świadomości co do  

poziomu swojej 
wiedzy 

Ma świadomość 
poziomu swojej 

wiedzy i 
umiejętności 

Potrafi 
samodzielnie 

zdobywać wiedzę      
i rozwijać swoje 

profesjonalne 
umiejętności  

Potrafi  dokonać 
krytycznej analizy      

i selekcji  
materiałów 

metodycznych, 
wyznacza kierunki 

własnego rozwoju i 

kształcenia  

 

 

 
K2 

Nie rozumie 

potrzeby 

dostosowania 
działań do potrzeb i 

możliwości dziecka 

Rozumie potrzeby 

dostosowania 

działań do potrzeb i 
możliwości dziecka 

Przedstawia 

optymalne 

rozwiązania, 
dostosowując je do 

indywidualnych 
potrzeb i 

możliwości dziecka. 

Przedstawia 

ciekawe, 

optymalne 
rozwiązania, 

dostosowując je do 
indywidualnych 

potrzeb i 
możliwości dziecka, 

dzieli się swoimi 

spostrzeżeniami 

 

 

K3 

Nie przestrzega 

pewnych ustaleń 

podczas realizacji 
powierzonych 

zadań  

Profesjonalnie 

wykonuje 

powierzone 

zadania 

Ma poczucie 

odpowiedzialności 

za jakość 

podejmowanych 

działań 

edukacyjnych 

Potrafi dokonać 

analizy własnych 

działań i wskazuje 
obszary 

wymagające 
ewentualnej 

modyfikacji 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: mgr Jolanta Alagierska 
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Metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

 

 

  

Kierunek Pedagogika 

Wydział Zamiejscowy w Sieradzu 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stopnia pierwszego 

Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Kod przedmiotu: MO_EW_2_2 
Rok akademicki: 2017/2018 

Język wykładowy: polski   
Semestr studiów: 4 

 

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY STUDENTA:  

 

Forma zajęć/ Praca własna 

Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 8 

Ćwiczenia 30 8 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 15 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 

 
WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien mieć ogólną wiedzę z zakresu pedagogiki, podstawy pedagogiki przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej. 
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CELE PRZEDMIOTU 

 Wyposażenie studentów w wiedzę z dziedziny metodyki nauczania o charakterze 

integrującym ze szczególnym wyeksponowaniem roli i zadań przypadających w tym zakresie 
nauczycielom i wychowawcom wobec współczesnych przemian społecznych i oświatowych. 

 Rozwijanie umiejętności projektowania zadań edukacyjnych o charakterze wielorakim pod 

względem aktywności ucznia; 

 Kształtowanie postawy otwartej na różnorodne wyzwania środowiska edukacyjnego; 

 Kształtowanie postawy krytycznej i twórczej wobec zadań zawodowych nauczyciela edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

 

 
EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie 

do 
kierunkowych 

efektów 
kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 
Omawia współczesne koncepcje edukacji małego dziecka. K_W09, 

StN_W04  

W02 
Wymienia i wyjaśnia metody, zasady i formy pracy nauczyciela z 

dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

K_W16,  

StN_W10 

W03 
Charakteryzuje metody kształtowania pozytywnego stosunku do nauki 
oraz rozwijania ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej.  

 

K_W16, 
StN_W10 

w zakresie umiejętności 

U01 

Formułuje operacyjne i nieoperacyjne cele kształcenia; K_U08, 

K_U09, 
StN_U07 

U02 

Konstruuje konspekt zajęć dla dzieci w przedszkolu i klasach 1-3; K_U03, 

K_U08, 
K_U09, 

U03 

Indywidualizuje proces kształcenia; K_U03, 

K_U08, 
K_U09, 

U04 

Stosuje metody wspierające współpracę uczniów; K_U03, 

K_U08, 
K_U09, 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 Wyjaśnia i stosuje sposoby skutecznej komunikacji K_K02 

K02 
Charakteryzuje i stosuje metody budowania systemu wartości i 

rozwijanie postaw etycznych dzieci 

K_K05 

StN_K05 
 
TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 

Symbol 

efektów 
kształcenia 

W zakresie wykładów 

7.  

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 

ogólnego na I etapie edukacyjnym. Cele i treści kształcenia, spiralny 
układ treści kształcenia. Program wychowania przedszkolnego i 

program nauczania na I etapie edukacyjnym. 

W01 
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Lp. Treści programowe 
Symbol 
efektów 

kształcenia 

8.  

Współczesne koncepcje edukacji małego dziecka. Edukacja małego 

dziecka jako stymulowanie rozwoju. Specyfika uczenia się dziecka. 

Podmiotowość i pełnomocność dziecka w edukacji przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej. Istota edukacji integralnej. Kształcenie zintegrowane. 

Kompetencje kluczowe i ich kształtowanie u dziecka w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

 

W02, U03 

9.  

Metody, zasady i formy pracy nauczyciela z dziećmi w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Planowanie pracy dydaktyczno-

wychowawczej. Formułowanie celów kształcenia. Projektowanie 
sytuacji edukacyjnych. Proces badawczy w edukacji wczesnoszkolnej. 

Aktywizowanie dzieci. Organizacja zajęć zintegrowanych. 

Dostosowywanie sposobu komunikowania się do możliwości dzieci. 
Organizowanie przestrzeni klasy szkolnej. Podręczniki, pakiety 

edukacyjne i pomoce dydaktyczne. Edukacyjne zastosowania mediów i 
technologii informacyjnej w pracy z dziećmi. Ocenianie na I etapie 

edukacyjnym. 

 

W03 

10.  

Kształtowanie u dzieci pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie 

ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej. Kształtowanie 
motywacji. Metoda dobrego startu. 

 

W04 

W zakresie ćwiczeń 

1.  

Współczesne koncepcje edukacji małego dziecka. Edukacja małego 
dziecka jako stymulowanie rozwoju. Specyfika uczenia się dziecka. 

Podmiotowość i pełnomocność dziecka w edukacji przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej. Istota edukacji integralnej. Kształcenie zintegrowane. 

Kompetencje kluczowe i ich kształtowanie u dziecka w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

 

W02 

2.  

Metody, zasady i formy pracy nauczyciela z dziećmi w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Planowanie pracy dydaktyczno-

wychowawczej. Formułowanie celów kształcenia. Projektowanie 

sytuacji edukacyjnych. Proces badawczy w edukacji wczesnoszkolnej. 
Aktywizowanie dzieci. Organizacja zajęć zintegrowanych. 

Dostosowywanie sposobu komunikowania się do możliwości dzieci. 
Organizowanie przestrzeni klasy szkolnej. Podręczniki, pakiety 

edukacyjne i pomoce dydaktyczne. Edukacyjne zastosowania mediów i 

technologii informacyjnej w pracy z dziećmi. Ocenianie na I etapie 
edukacyjnym. 

 

W03, U01, 

U02, U03,  

3.  

Kształtowanie u dzieci pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie 

ciekawości, aktywności i samodzielności poznawczej. Kształtowanie 

motywacji. Metoda dobrego startu. 
 

K02, W04 

4.  

Wychowawczy wymiar działań edukacyjnych. Rozwijanie umiejętności 

społecznych dzieci. Budowanie systemu wartości i rozwijanie postaw 
etycznych dzieci (z wykorzystaniem utworów literackich i filmowych 

oraz sytuacji codziennych). Kształtowanie kompetencji 
komunikacyjnych i nawyków kulturalnych. Kształtowanie poczucia 

przynależności społecznej. Edukacja obywatelska. 

U04, K01, 

K02 

 
 

METODY KSZTAŁCENIA:  
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 wykład tradycyjny i konwersatoryjny  

 dyskusja dydaktyczna 

 ćwiczenia problemowe 

 
PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA: 

 Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 

 Przygotowanie się do zaliczenia i/lub egzaminu 

 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

 

1. Andrukowicz W.(2001), Edukacja integralna, Kraków. 
2. Duraj-Nowakowska K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 1998. 

3. Janiak M., Witerska K. (2017) Trampolina. Program wychowania przedszkolnego, Warszawa, PWN. 
4. Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B. (2013) Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, 

Kraków, Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM. 

5. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. 
 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Bogdanowicz (1999),  Metoda Dobrego Startu. WSiP, Warszawa. 

2. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakucka E. (2005), Metoda Dobrego Startu, Od piosenki do literki. 
Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk.  

3. Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M. (1998) Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu 
rozwoju dziecka, Warszawa, WSiP. 

4. Helm J. H., Katz L. G(2003), Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej, Warszawa  

5. Jaroni E., (2008) Dylematy integrowanej edukacji wczesnoszkolnej, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls. 
6. Karwowska-Struczyk M. (2013) Edukacja przedszkolna. W poszukiwaniu innych rozwiązań, Wydawnictwa 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. 
7. Muchacka B., (1999), Stymulowanie aktywności poznawczej dzieci w przedszkolu, Kraków. 

8. Reddy L.A. (2014) Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka, Warszawa, PWN. 

9. Stasica J.(2003) Rozwijanie fantazji, zainteresowań i zdolności uczniów, Kraków, Oficyna Wydawnicza 
Impuls. 

10. Nelsen J. (2015) Pozytywna dyscyplina, Warszawa, CoJaNaTo. 
 

NETOGRAFIA: 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzami
n ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Aktywność 
na  
zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania 
e-
learningo
we 

Inne 

W1-W3  x x      

U1-U4     x    

K1-K2     x    

 

 
KRYTERIA OCENY 

 

Efekt kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 
 

W01 Nie zna Ma ogólną Omawia Omawia 
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współczesnych 
koncepcji edukacji 

małego dziecka. 

orientację we 
współczesnych 

koncepcjach 
edukacji małego 

dziecka. 

współczesne 
koncepcje edukacji 

małego dziecka. 

współczesne 
koncepcje edukacji 

małego dziecka. 

W02 

Nie potrafi 
wymienić i 

scharakteryzować 
zasad, metod i 

form pracy 

nauczyciela z 
dziećmi w wieku 

przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym. 

Wymienia niektóre 

zasady, metody i 
formy pracy 

nauczyciela z 

dziećmi w wieku 
przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym. 

Wymienia zasady, 

metody i formy 

pracy nauczyciela 
z dziećmi w wieku 

przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym. 

Wymienia i 
wyjaśnia metody, 

zasady i formy 
pracy nauczyciela 

z dziećmi w wieku 

przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym. 

W03 

Nie potrafi 

wymienić i 
scharakteryzować 

metod 
kształtowania 

pozytywnego 

stosunku do nauki 
oraz rozwijania 

ciekawości, 
aktywności i 

samodzielności 
poznawczej.  

 

Wymienia niektóre  
metody 

kształtowania 
pozytywnego 

stosunku do nauki 

oraz rozwijania 
ciekawości, 

aktywności i 
samodzielności 

poznawczej.  
 

Wymienia metody 

kształtowania 
pozytywnego 

stosunku do nauki 
oraz rozwijania 

ciekawości, 
aktywności i 

samodzielności 

poznawczej.  
 

Charakteryzuje 

metody 
kształtowania 

pozytywnego 
stosunku do nauki 

oraz rozwijania 

ciekawości, 
aktywności i 

samodzielności 
poznawczej.  

 

U01 

Nie potrafi 

sformułować 
operacyjnych i 

nieoperacyjnych 
celów kształcenia. 

Formułuje 
nieoperacyjne cele 

kształcenia. 

Formułuje 

operacyjne i 

nieoperacyjne cele 
kształcenia; 

Formułuje 
operacyjne i 

nieoperacyjne cele 

kształcenia i 
uzasadnia ich 

zastosowanie. 

U02 

Nie potrafi 
skonstruować 

konspektu zajęć 

dla dzieci w 
przedszkolu i 

klasach 1-3 

Podejmuje próby 
skonstruowania 

konspektu zajęć 

dla dzieci w 
przedszkolu i 

klasach 1-3 

Konstruuje typowy  
konspekt zajęć dla 

dzieci w 
przedszkolu i 

klasach 1 

Konstruuje 
zarówno typowy 

jak i oryginalny 
konspekt zajęć dla 

dzieci w 
przedszkolu i 

klasach 1 

U03 
Nie indywidualizuje 
procesu 

kształcenia 

Rzadko 
indywidualizuje 

proces kształcenia; 

Niekiedy 
indywidualizuje 

proces kształcenia; 

Indywidualizuje 
proces kształcenia; 

U04 

Nie potrafi 
zastosować metod 

wspierających 

współpracę 
uczniów 

Podejmuje próby 

opracowania 
metod współpracy 

uczniów 

Stosuje typowe 
metody 

wspierające 
współpracę 

uczniów; 

Stosuje typowe 
metody 

wspierające 
współpracę 

uczniów, a także 

tworzy własne 
strategie 

współpracy 
uczniów; 

K01 

Nie potrafi 

wyjaśnić sposobów 
skutecznej 

komunikacji 

Podejmuje próby 

skutecznej 
komunikacji, 

wyjaśnia niektóre 
zasady skutecznej 

Wyjaśnia sposoby 

skutecznej 
komunikacji i 

podejmuje próby 
ich stosowania  

Wyjaśnia i stosuje 

sposoby 
skutecznej 

komunikacji 
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komunikacji 

K02 

Nie potrafi 

scharakteryzować 
metod budowania 

systemu wartości i 

rozwijania postaw 
etycznych dzieci 

Charakteryzuje 

metody budowania 
systemu wartości i 

rozwijanie postaw 

etycznych dzieci 

Charakteryzuje 

metody budowania 
systemu wartości i 

rozwijania postaw 

etycznych dzieci 

Charakteryzuje 

metody budowania 
systemu wartości i 

rozwijania postaw 

etycznych dzieci i 
projektuje 

działania oparte na 
tych metodach 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: dr Kamila Witerska 
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WYMAGANIA WSTĘPNE 

*wiedza i umiejętności z zakresu teoretycznych podstaw kształcenia 

 
CELE PRZEDMIOTU 

* Opanowanie przez studentów wiedzy merytorycznej i metodycznej dotyczącej wczesnoszkolnej 

edukacji społeczno -  – przyrodniczej. 
 * Rozwijanie i doskonalenie  umiejętności w stosowaniu wiedzy merytorycznej i metodycznej                       

w sytuacjach dydaktycznych na poziomie wczesnoszkolnym. 
* Rozwijanie motywacji do aktywnego i kreatywnego uczestnictwa na rzecz ochrony, kształtowania 

środowiska człowieka.  

 

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 

efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
 

Odniesienie do 

efektów kształcenia 

dla kierunku 

W zakresie wiedzy 

W01 

Opanował podstawowe treści z zakresu edukacji przyrodniczo 

- społecznej ujęte w podstawie programowej dla edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz metod kształcenia 

K_W01, K_W16, 
StN_W10 

W02 

Nabył elementarną wiedzę na temat roli edukacji 

przyrodniczo-społecznej w procesie kształcenia na poziomie 

przedszkola i klas młodszych 

K_W07 

W zakresie umiejętności  

U01 

Nabył umiejętności w zakresie analizowania treści 

przyrodniczo-społeczne pod kątem ich znaczenia dla edukacji 

dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

K_U03 

U02 
Potrafi zastosować specyficzne formy i metody edukacji 

społeczno-przyrodniczej 
K_U06 

W zakresie kompetencji społecznych  

K01 

Rozumie jakie znaczenie ma zdobyta wiedza i umiejętności z 

zakresu tematyki przedmiotu oraz ustawicznego ich 

rozwijania poprzez samokształcenie w związku 

wykonywaniem zawodu pedagoga 

K_K01, StN_K01 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

W zakresie wykładów 

1 

 

Nauczanie zintegrowane a edukacja społeczno – przyrodnicza. 
Współczesne tendencje zmian przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

edukacji środowiskowej             i ekologicznej.  

Zadania edukacji ekologicznej i zasady uczenia się w edukacji 

środowiskowej.  

 

W01- W05 

 

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 60 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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3 

 

Metody pracy, formy organizacyjne, materiały dydaktyczne w 

procesie kształtowania pojęć społecznych  i przyrodniczych w 

edukacji przedszkolnej              i wczesnoszkolnej. 

W05 

 

4 

 

Edukacja ekologiczna – podstawowe aspekty teoretyczne i 

możliwości praktycznego budowania postawy proekologicznej.  

Ekosystemy leśny i łąkowy jako przykłady środowisk najczęściej 

wykorzystywanych     w edukacji środowiskowej małego dziecka. 

W01- W02 

  

5 

 

Podstawowe pojęcia przyrodnicze (krajobraz, świat roślin, świat 

zwierząt, wody, gleby, słońce, powietrze, rozwój organizmu) i 

ekologiczne (ekologia, populacja, biocenoza, ekosystem, biosfera, 

równowaga ekologiczna). 

W03- W05 

 

W zakresie ćwiczeń 

1 

 

Nauczanie zintegrowane a edukacja społeczno – przyrodnicza. 

Współczesne tendencje zmian przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

edukacji środowiskowej             i ekologicznej.  

Zadania edukacji ekologicznej i zasady uczenia się w edukacji 

środowiskowej.  

 

U01-U02 

2 

 

Cele i treści edukacji społecznej i przyrodniczej (ekologicznej) na 

poziomie zintegrowanego kształcenia przedszkolnego i 
wczesnoszkolnego.  

Postawy człowieka wobec natury a typy edukacji ekologicznej.  

 

U01 –U04 

3 

 

Metody pracy, formy organizacyjne, materiały dydaktyczne w 

procesie kształtowania pojęć społecznych  i przyrodniczych w 

edukacji przedszkolnej              i wczesnoszkolnej. 

K01 

U05 

4 

 

Edukacja ekologiczna – podstawowe aspekty teoretyczne i 

możliwości praktycznego budowania postawy proekologicznej.  

Ekosystemy leśny i łąkowy jako przykłady środowisk najczęściej 

wykorzystywanych     w edukacji środowiskowej małego dziecka. 

U03 –U04 

K01–K03          

5 

 

Podstawowe pojęcia przyrodnicze (krajobraz, świat roślin, świat 

zwierząt, wody, gleby, słońce, powietrze, rozwój organizmu) i 

ekologiczne (ekologia, populacja, biocenoza, ekosystem, biosfera, 

równowaga ekologiczna). 

U03 –U05 

6 

 

Kompetencje zawodowe nauczyciela kształcenia społeczno – 

przyrodniczego. Nauczyciel jako inicjator i wzór zachowań 

proekologicznych. 

U04-U05 

K01 – K03 

7 

 

Metody wyzwalania aktywności ucznia i ich efektywność 

dydaktyczna w edukacji społeczno - przyrodniczej. Praktyczne 

przykłady zastosowania wybranych metod (metoda problemowa, 

ćwiczeniowa, obserwacja przyrodnicza, eksperyment, pomiar).  

 

U04 – U05 

K01 – K03 
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METODY KSZTAŁCENIA (do wyboru: wykład, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda problemowa, 

dyskusja dydaktyczna, analiza indywidualnego przypadku, metoda projektowa, metoda warsztatowa, 

seminarium, burza mózgów, techniki dramowe, inne) 
* dyskusja dydaktyczna 

* opowiadanie 
*giełda pomysłów 

* klasyczna problemowa 
 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA (do wyboru: Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub 
dodatkowymi materiałami; Przygotowanie prac zaliczeniowych; Przygotowanie, realizacja i ewaluacja 

projektów; Przygotowanie się do zaliczenia i/lub egzaminu; Inne formy pracy własnej w ramach 
przedmiotu, jakie?) 

* aktywny udział w zajęciach 

* czytanie wskazanej literatury 
 

 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

 
1. Budniak A., Edukacja społeczno – przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, 

Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009. 

2. Rożek L., Edukacja przyrodnicza w przedszkolu z elementami ekologii, Wydawnictwo Szczecińskiej 
Szkoły Wyższej Collegium Balticum, Szczecin 2011. 

3. Dymara B., Michałowski S., Wollman – Mazurkiewicz L.( red.), Dziecko w świecie przyrody. Oficyna 
Wydawnicza Impuls, Kraków 1998. 

 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 

1. Adamek I., (red.), Projektowanie i modelowanie edukacji zintegrowanej, Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, Kraków 2002. 

2. Braun D., Badanie i odkrywanie świata z dziećmi, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2002. 
3. Cichy D.(red.): Edukacja środowiskowa, ‘Agenda 21’ — realizacja zadań edukacyjnych. Warszawa 

1998 
4. Cichy D. (red.): Edukacja środowiskowa w szkole i społeczności lokalnej: praca zbiorowa. Warszawa 

2007  

5. Domka L.: Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju. Warszawa – Poznań 2001  
6. Domka L.: Rozwijanie kompetencji ekologicznych w nauczaniu integralnym. „Życie Szkoły“ 1999, nr 

9.  
7. Woltman – Mazurkiewicz L. Dziecko w świecie przyrody, Kraków 2000 

8. Zioło I.: Edukacja środowiskowa na poziomie nauczania zintegrowanego. Kraków 2002     

 
NETOGRAFIA: 

 

1. https://men.gov.pl 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Aktywność 

na  
zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania e-
learningowe 

Inne 

W1-W2     x    

U1-U2     x    
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K1     x    

 

 

KRYTERIA OCENY 

 
Efekt 

kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W1 Student nie  opanował 
podstawowej 

wiedzy z zakresu 
edukacji 

przyrodniczo - 
społecznej ujęte w 

podstawie 

programowej dla 
edukacji 

przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej 

oraz metod 

kształcenia 

Student ma 
wyrywkową wiedzę 

na temat treści z 
zakresu edukacji 

przyrodniczo - 
społecznej ujętych 

w podstawie 

programowej dla 
edukacji 

przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej 

oraz popełnia 

nieliczne błędy 
omawiając metody 

kształcenia 

Student dobrze 
opanował 

podstawowe treści 
z zakresu edukacji 

przyrodniczo - 
społecznej ujęte w 

podstawie 

programowej dla 
edukacji 

przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej 

oraz popełnia 

nieliczne błędy 
omawiając metody 

kształcenia 

Student doskonale 
opanował 

podstawowe treści 
z zakresu edukacji 

przyrodniczo - 
społecznej ujęte w 

podstawie 

programowej dla 
edukacji 

przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej 

oraz metod 

kształcenia 

W2 nie posiada wiedzy na 
temat roli edukacji 

przyrodniczo-
społecznej w 

procesie 
kształcenia na 

poziomie 

przedszkola i klas 
młodszych 

posiada  wyrywkową 
wiedzę na temat 

roli edukacji 
przyrodniczo-

społecznej w 
procesie 

kształcenia na 

poziomie 
przedszkola i klas 

młodszych 

posiada  wiedzę na 
temat roli edukacji 

przyrodniczo-
społecznej w 

procesie 
kształcenia na 

poziomie 

przedszkola i klas 
młodszych 

posiada pogłębioną 
wiedzę na temat 

roli edukacji 
przyrodniczo-

społecznej w 
procesie 

kształcenia na 

poziomie 
przedszkola i klas 

młodszych 

U1 nie potrafi analizować 
treści przyrodniczo 

- społeczne pod 
kątem ich 

znaczenia dla 
edukacji dzieci w 

wieku 

przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym 

analizuje treści 
przyrodniczo - 

społecznych pod 
kątem ich 

znaczenia dla 
edukacji dzieci w 

wieku 

przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym 

w podstawowym 
zakresie 

potrafi dobrze 
analizować treści 

przyrodniczo - 
społeczne pod 

kątem ich 
znaczenia dla 

edukacji dzieci w 

wieku 
przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym 

potrafi na wysokim 
poziomie 

analizować treści 
przyrodniczo - 

społeczne pod 
kątem ich 

znaczenia dla 

edukacji dzieci w 
wieku 

przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym  

U2 nie potrafi dobrać 

specyficznych form 
i metod do edukacji 

społeczno-
przyrodniczej 

dobiera specyficznych 

formy i metody do 
edukacji społeczno-

przyrodniczej 
popełniając 

nieliczne błędy 

potrafi dobrać 

prawidłowo 
specyficzne formy i 

metody do edukacji 
społeczno-

przyrodniczej 

potrafi znakomicie 

dobrać specyficzne 
formy i metody do 

edukacji społeczno-
przyrodniczej 

K1 nie rozumie jakie 
znaczenie ma 

zdobyta wiedza i 

umiejętności z 
zakresu tematyki 

przedmiotu oraz 
ustawicznego ich 

rozumie jakie znaczenie 
ma zdobyta wiedza 

i umiejętności z 

zakresu tematyki 
przedmiotu oraz 

ustawicznego ich 
rozwijania poprzez 

rozumie w stopniu 
podstawowym, 

jakie znaczenie ma 

zdobyta wiedza i 
umiejętności z 

zakresu tematyki 
przedmiotu oraz 

doskonale rozumie 
jakie znaczenie ma 

zdobyta wiedza i 

umiejętności z 
zakresu tematyki 

przedmiotu oraz 
ustawicznego ich 
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rozwijania poprzez 
samokształcenie w 

związku 
wykonywaniem 

zawodu pedagoga 

samokształcenie w 
związku 

wykonywaniem 
zawodu pedagoga 

w ograniczonym 
zakresie 

ustawicznego ich 
rozwijania poprzez 

samokształcenie w 
związku 

wykonywaniem 
zawodu pedagoga 

rozwijania poprzez 
samokształcenie w 

związku 
wykonywaniem 

zawodu pedagoga 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: mgr Anita Kapek 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Edukacja matematyczna z metodyką 

 

 

  

Kierunek 

Wydział  

Profil ogólnoakademicki  
Studia stopnia pierwszego 

 

Nazwa przedmiotu: Edukacja matematyczna z metodyką 
Kod przedmiotu: MO_EW_2_4 

Rok akademicki:2017/2018 
Język wykładowy: polski 

Zalecany semestr studiów: 4 

 
 

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY STUDENTA:  

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 
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WYMAGANIA WSTĘPNE 

 

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu psychologii rozwojowej dziecka w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej i teoretycznych 

podstaw kształcenia 
 

 

 
CELE PRZEDMIOTU 

 

Zapoznanie studentów z treściami i celami edukacji matematycznej w przedszkolu i klasach I-III zawarty- 
mi w obowiązującej podstawie programowej, przygotowanie do samodzielnego planowania i prowadzenia 

zajęć z zakresu edukacji matematycznej.  
 

Zapoznanie z metodami kształtowania pojęć matematycznych u dzieci i różnymi sposobami pracy w tym 

obszarze edukacyjnym, przygotowanie do samodzielnego stosowania różnorodnych metod i form pracy. 
 

 

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 

efektów 
kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia dla 

kierunku 

W zakresie wiedzy 

W01 

Zna cele i treści nauczania matematyki oraz metody i etapy 

kształtowania pojęć matematycznych w edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

 

K_W01  
 

W02 

Zna kryteria psychofizycznej gotowości dziecka do uczenia 
się matematyki  w szkole, sposoby jej stymulowania i 

monitorowania. 

 

K_W05, StN_W01 

W03 

Zna  zakres wiadomości i umiejętności praktycznych we 

wczesnoszkolnym  nauczaniu matematyki oraz sposoby 

realizacji treści z tego obszaru. 

 

 

K_W16, StN_W10 

W zakresie umiejętności 

Wykład 15 8 

Ćwiczenia 15 8 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 45 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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U01 

Potrafi projektować i prowadzić zajęcia z zakresu edukacji 
matematycznej zgodnie z podstawą programową 

przedszkola i klas I- III szkoły podstawowej, dobierając 
odpowiednie formy i metody pracy oraz uwzględniając 

etapy kształtowania pojęć matematycznych u dzieci 
młodszych. 

 

K_U09, StN_U07 

U02 

Diagnozuje gotowość dziecka do uczenia się matematyki w 
szkole oraz efektywnie wpływa na kształtowanie się 

sprawności rachunkowych u  dzieci, również tych 

szczególnie uzdolnionych oraz mających trudności w nauce. 

 

K_U02, StN_U03 

K_U03 

 

W zakresie kompetencji społecznych 

K01 

Jest zainteresowany pozyskiwaniem wiedzy i umiejętności 
metodycznych związanych z edukacją matematyczną dzieci 

oraz ewaluacją własnych działań pedagogicznych. 
 

K_K01, StN_K01 

K02 

Komunikuje się z innymi studentami oraz prowadzącym 

zajęcia, współpracuje podczas przygotowania scenariuszy 
zajęć i ich fragmentów oraz zabaw i gier dydaktycznych. 

 

K_K07, StN_K07 

 

 
 

PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol 
efektów 

kształcenia 

W zakresie wykładó2.w 

1 

Rozwój operacyjnego rozumowania na poziomie konkretnym i jego 
wskaźniki. 

Konstruktywistyczne podejście do nauczania matematyki.  
Czynnościowe nauczanie matematyki. 

W01 

K02 

2 

Dojrzałość dziecka  do uczenia się matematyki w szkole i sposoby 

jej stymulowania. 
Praca z uczniem mającym trudności w nauce. 

Praca z uczniem zdolnym matematycznie. 

K01 

U02 

W02 

3 
Cele, treści, zadania nauczania matematyki. Matematyka w 
obowiązującej podstawie programowej przedszkola i w edukacji 

wczesnoszkolnej oraz w wybranych programach nauczania. 

W01 

5 

Klasyfikowanie przedmiotów; elementy geometrii; wiadomości i 
umiejętności praktyczne: mierzenie czasu, długości, objętości, 

ważenie, obliczenia pieniężne.  
 

U01 
U02 

W03 

7 

Istota i funkcje zadania tekstowego w nauczaniu początkowym 

matematyki, 
rodzaje zadań tekstowych rozwiązywanych w klasach I- III, 

metodyka 
rozwiązywania zadań tekstowych.  

W03 

U01 

W zakresie ćwiczeń 
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1 

Rozwój operacyjnego rozumowania na poziomie konkretnym i jego 
wskaźniki. 

Konstruktywistyczne podejście do nauczania matematyki.  
Czynnościowe nauczanie matematyki. 

 

W01 

K02 

2 

Dojrzałość dziecka  do uczenia się matematyki w szkole i sposoby 
jej stymulowania. 

Praca z uczniem mającym trudności w nauce. 
Praca z uczniem zdolnym matematycznie. 

 

K01 

U02 
W02 

3 

Cele, treści, zadania nauczania matematyki. Matematyka w 
obowiązującej podstawie programowej przedszkola i w edukacji 

wczesnoszkolnej oraz w wybranych programach nauczania. 
 

W01 

4 

Postępowanie metodyczne przy kształtowaniu różnych pojęć 

matematycznych; pojęcie liczby; monograficzne opracowanie liczb 
pierwszej i drugiej dziesiątki. Pojęcie dziesiątkowego układu 

pozycyjnego i jego kształtowanie w klasach I- III. 

Rozszerzenie zakresu liczbowego w kolejnych latach nauczania 
matematyki. 

 

K02 

U02 

U01 

5 

Klasyfikowanie przedmiotów; elementy geometrii; wiadomości i 

umiejętności praktyczne: mierzenie czasu, długości, objętości, 

ważenie, obliczenia pieniężne.  
 

U01 
U02 

W03 

6 

Metodyka wspomagania rozwoju czynności ważnych dla uczenia się 

matematyki przez zabawy, gry i sytuacje zadaniowe. 
 

U01 

K01 
K02 

7 

Istota i funkcje zadania tekstowego w nauczaniu początkowym 
matematyki, 

rodzaje zadań tekstowych rozwiązywanych w klasach I- III, 

metodyka 
rozwiązywania zadań tekstowych.  

 

W03 

U01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA  
 

 Wykład  

 Wykład z ilustracjami konkretnych działań 

 Metody aktywne: dyskusja, burza mózgów 

 Praca z tekstem 

 Praktyczne ćwiczenia 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 aktywny i twórczy udział w zajęciach 

 projektowanie i realizacja zaplanowanych sytuacji dydaktycznych 
 

 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

 

1. Filip J., Rams T., Dziecko w świecie matematyki, Kraków 2000  
2. Nowik J., Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Opole 2009 

3. Gruszczyk – Kolczyńska E., Dziecięca matematyka, Warszawa 1997  
4. Semadeni Z., Nauczanie początkowe matematyki, Warszawa 1991 
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Zasoby internetowe:  

1. www.ore.edu.pl 
 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokw
ium 

Projekt 
Aktywność 

na  
zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania 
e-

learningo
we 

Inn
e 

W1-W3 +        

U1-U2    +     

K1-K2     +    

 

 
    KRYTERIA OCENY 

 

Efekt kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 
 

W1 Nie zna celów i 

treści nauczania 
matematyki oraz 

metod i etapów 
kształtowania 

pojęć 

matematycznych 
w edukacji 

przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej. 

 

Zna niektóre cele 

i treści nauczania 
matematyki oraz 

metody i etapy 
kształtowania 

pojęć 

matematycznych 
w edukacji 

przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej. 

 

Zna większość 

celów i treści 
nauczania 

matematyki oraz 
metod i etapów 

kształtowania 

pojęć 
matematycznych 

w edukacji 
przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej. 

 

Bardzo dobrze 

zna cele i treści 
nauczania 

matematyki oraz 
metody i etapy 

kształtowania 

pojęć 
matematycznych 

w edukacji 
przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej. 

 

W2 Nie zna kryteriów 

psychofizycznej 
gotowości dziecka 

do uczenia się 

matematyki  w 
szkole, sposobów 

jej stymulowania i 

Zna niewiele 

kryteriów 
psychofizycznej 

gotowości dziecka 

do uczenia się 
matematyki  w 

szkole, sposobów 

Zna większość 

kryteriów 
psychofizycznej 

gotowości dziecka 

do uczenia się 
matematyki  w 

szkole, sposobów 

Bardzo dobrze zna 

kryteria 
psychofizycznej 

gotowości dziecka 

do uczenia się 
matematyki  w 

szkole, sposoby jej 

http://www.ore.edu.pl/
http://www.ore.edu.pl/
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monitorowania. jej stymulowania i 
monitorowania. 

 

jej stymulowania i 
monitorowania. 

 

stymulowania i 
monitorowania. 

 

W3 Nie zna zakresu 

wiadomości i 

umiejętności 
praktycznych we 

wczesnoszkolnym  
nauczaniu 

matematyki oraz 

sposobów 
realizacji treści z 

tego obszaru. 

Zna  niewielki 

zakres 

wiadomości i 
umiejętności 

praktycznych we 
wczesnoszkolnym  

nauczaniu 

matematyki oraz 
niektóre sposoby 

realizacji treści z 
tego obszaru. 

 

Zna  zakres 

wiadomości i 

umiejętności 
praktycznych we 

wczesnoszkolnym  
nauczaniu 

matematyki oraz 

większość 
sposobów 

realizacji treści z 
tego obszaru. 

 

Bardzo dobrze 

zna  zakres 

wiadomości i 
umiejętności 

praktycznych we 
wczesnoszkolnym  

nauczaniu 

matematyki oraz 
sposoby realizacji 

treści z tego 
obszaru. 

 

U1 Nie potrafi 
zaprojektować i 

prowadzić zajęć z 
zakresu edukacji 

matematycznej 

zgodnie z 
podstawą 

programową 
przedszkola i klas 

I- III szkoły 
podstawowej, 

oraz nie potrafi 

dobrać 
odpowiednich 

form i metod 
pracy oraz 

uwzględnić 

etapów 
kształtowania 

pojęć 
matematycznych 

u dzieci 

młodszych. 

Potrafi z pomocą 
projektować i 

prowadzić zajęcia 
z zakresu 

edukacji 

matematycznej 
zgodnie z 

podstawą 
programową 

przedszkola i klas 
I- III szkoły 

podstawowej, nie 

zawsze 
dobierając 

odpowiednie 
formy i metody 

pracy oraz 

uwzględniając 
etapy 

kształtowania 
pojęć 

matematycznych 

u dzieci 
młodszych. 

Potrafi 
projektować i 

prowadzić zajęcia 
z zakresu 

edukacji 

matematycznej 
zgodnie z 

podstawą 
programową 

przedszkola i klas 
I- III szkoły 

podstawowej, 

dobierając na 
ogół odpowiednie 

formy i metody 
pracy oraz 

uwzględniając 

etapy 
kształtowania 

pojęć 
matematycznych 

u dzieci 

młodszych. 
 

Potrafi 
precyzyjnie 

projektować i 
ciekawie 

prowadzić zajęcia 

z zakresu 
edukacji 

matematycznej 
zgodnie z 

podstawą 
programową 

przedszkola i klas 

I- III szkoły 
podstawowej, 

dobierając 
odpowiednie 

formy i metody 

pracy oraz 
uwzględniając 

etapy 
kształtowania 

pojęć 

matematycznych 
u dzieci 

młodszych. 
 

U2 Nie potrafi 

zdiagnozować 
gotowości 

dziecka do 
uczenia się 

matematyki w 

szkole. 

Po 

ukierunkowaniu 
diagnozuje 

gotowość dziecka 
do uczenia się 

matematyki w 

szkole oraz 
próbuje wpływać 

na kształtowanie 
się sprawności 

rachunkowych u  
dzieci. 

Diagnozuje 

gotowość dziecka 
do uczenia się 

matematyki w 
szkole oraz 

wpływa na 

kształtowanie się 
sprawności 

rachunkowych u  
dzieci. 

Sprawnie 

diagnozuje 
gotowość dziecka 

do uczenia się 
matematyki w 

szkole oraz 

efektywnie 
wpływa na 

kształtowanie się 
sprawności 

rachunkowych u  
dzieci, również 

tych szczególnie 

uzdolnionych 
oraz mających 

trudności w 
nauce. 
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K1 Nie jest 

zainteresowany 
pozyskiwaniem 

wiedzy i 

umiejętności 
metodycznych 

związanych z 
edukacją 

matematyczną 

dzieci oraz 
ewaluacją 

własnych działań 
pedagogicznych. 

 

Nie zawsze jest  

zainteresowany 
pozyskiwaniem 

wiedzy i 

umiejętności 
metodycznych 

związanych z 
edukacją 

matematyczną 

dzieci oraz 
ewaluacją 

własnych działań 
pedagogicznych. 

 

Jest 

zainteresowany 
pozyskiwaniem 

wiedzy i 

umiejętności 
metodycznych 

związanych z 
edukacją 

matematyczną 

dzieci oraz 
ewaluacją 

własnych działań 
pedagogicznych. 

 

Jest bardzo 
zainteresowany 

pozyskiwaniem 
wiedzy i 

umiejętności 
metodycznych 

związanych z 

edukacją 
matematyczną 

dzieci oraz 
ewaluacją 

własnych działań 

pedagogicznych. 

K2 Nie komunikuje 
się z innymi 

studentami oraz 
prowadzącym 

zajęcia, nie 

współpracuje 
podczas 

przygotowania 
scenariuszy zajęć 

i ich fragmentów 
oraz zabaw i gier 

dydaktycznych. 

 

Nie zawsze 
komunikuje się z 

innymi 
studentami oraz 

prowadzącym 

zajęcia, na ogół 
współpracuje 

podczas 
przygotowania 

scenariuszy zajęć 
i ich fragmentów 

oraz zabaw i gier 

dydaktycznych. 
 

Komunikuje się z 
innymi 

studentami oraz 
prowadzącym 

zajęcia, 

współpracuje 
podczas 

przygotowania 
scenariuszy zajęć 

i ich fragmentów 
oraz zabaw i gier 

dydaktycznych. 

 

Sprawnie 
komunikuje się z 

innymi 
studentami oraz 

prowadzącym 

zajęcia, bardzo 
dobrze 

współpracuje 
podczas 

przygotowania 
scenariuszy zajęć 

i ich fragmentów 

oraz zabaw i gier 
dydaktycznych. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: mgr Małgorzata Świniarska 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych 
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Kierunek - Pedagogika 

Wydział zamiejscowy w Sieradzu 

Profil ogólnoakademicki 
Studia stopnia pierwszego 

 

Nazwa przedmiotu: Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych 
Kod przedmiotu:MO_EW_2_5 

Rok akademicki: 2017/2018 
Język wykładowy: polski 

Zalecany semestr studiów: 4 

] 
 

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM PRACY 

STUDENTA:  

 

 
WYMAGANIA WSTĘPNE 

*znajomość zagadnień z zakresu dydaktyki ogólnej  

 

 

CELE PRZEDMIOTU 

*Nabycie umiejętności kształtowania krytycznego  i selektywnego odbioru przekazów medialnych, 
poprzez świadomy i aktywny udział w procesie komunikacji medialnej dziecka. 

* Przygotowanie do  wychowywania i nauczania przy wykorzystaniu wybranych technik 

   multimedialnych,  jako elementu zwiększającego aktywizację dziecka w procesie edukacyjnym. 
*Nabycie umiejętności projektowania zajęć technicznych w klasach I - III szkoły podstawowej 

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 

efektów 
kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

 

Odniesienie do 

efektów kształcenia 
dla kierunku 

W zakresie wiedzy 

W01 
Zna treści, cele, metody i formy pracy zajęć 

komputerowych oraz zajęć technicznych w klasach I-III 
K_W16, StN_W10 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt 45 16 

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 30 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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szkoły podstawowej. 

W02 

Zna podstawowe pojęcia techniczne oraz pojęcia z zakresu 

technologii informacyjnych, programy multimedialne dla 

dzieci w młodszym wieku szkolnym 

K_W01  
 

W03 

Zna strategie wprowadzania pojęć technicznych u dzieci w 

klasach I-III szkoły podstawowej. Zna materiały 

konstrukcyjne oraz inne środki dydaktyczne 

wykorzystywane podczas zajęć technicznych 

K_W16, StN_W10 

W zakresie umiejętności 

U01 
Potrafi planować i organizować zajęcia komputerowe i 

zajęcia techniczne w klasach I-III szkoły podstawowej. 
K_U10, StN_U08 

U02 

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 

profesjonalne umiejętności z zakresu pedagogiki 

wczesnoszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem 

przygotowania do prowadzenia zajęć komputerowych, 

korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii. 

K_U04, StN_U04 

W zakresie kompetencji społecznych 

K01 

Potrafi ocenić przydatność typowych metod, form pracy 

oraz programów multimedialnych do zajęć komputerowych 

i zajęć technicznych w klasach I-III szkoły podstawowej. 

K_K01, StN_K01 

K02 

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy w 

zawodzie nauczyciela wychowania przedszkolnego i 

edukacji wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem 

odpowiedzialnego przygotowania do prowadzenia zajęć 

komputerowych i technicznych. 

K_K07, StN_K07 

 

 
 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1 

Miejsce zajęć komputerowych i technicznych w nowej podstawie 
programowej edukacji wczesnoszkolnej.  

Kształtowanie pojęć związanych z technologią informatyczną u 

dzieci w młodszym wieku szkolnym. 
 

W01 
W02 

2 

Cele, metody i formy pracy na zajęciach komputerowych – 

projektowanie sytuacji wychowawczo - dydaktycznych. 
 Środki dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach komputerowych 

w kształceniu zintegrowanym.  
 

U01 
K01 

K02 

3 

Multimedialne programy edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej.  

Wyszukiwanie informacji w sieci.  
Internet - Strony internetowe dla dzieci. Bezpieczeństwo w 

Internecie 

W02 

4 

Kształtowanie pojęć technicznych u dzieci w młodszym wieku 
szkolnym.  

 Cele, metody i formy pracy na zajęciach z zakresu edukacji 
technicznej – projektowanie sytuacji wychowawczo - 

dydaktycznych.  

 

W03 
K02 
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5 

Materiały konstrukcyjne - ich budowa i właściwości.  
Narzędzia i urządzenia gospodarstwa domowego – budowa i zasady 

obsługi.  
 Środki dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach technicznych w 

kształceniu zintegrowanym. 

K01 

K02 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA (do wyboru: wykład, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda 
problemowa, dyskusja dydaktyczna, analiza indywidualnego przypadku, metoda projektowa, 

metoda warsztatowa, seminarium, burza mózgów, techniki dramowe, inne) 

* wkład  
* dyskusja dydaktyczna 

 
 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA (do wyboru: Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub 

dodatkowymi materiałami; Przygotowanie prac zaliczeniowych; Przygotowanie, realizacja i 
ewaluacja projektów; Przygotowanie się do zaliczenia i/lub egzaminu; Inne formy pracy własnej 

w ramach przedmiotu, jakie?) 
*zapoznanie się z literaturą przedmiotu 

 

 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

 
1. Gołąb, A., Wykorzystanie komputera do wspierania procesów edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej, Toruń, 1995 
2. Lewoc, L., Informatyka w szkole, Wrocław, 1993 

3. Marszałek, Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna, Toruń 2005.  

4. Moroz, H., Teoretyczne odniesienia i praktyczne rozwiązania w pedagogice wczesnoszkolnej, 
Katowice, 1999 

5. Kraszewski K., Podstawy edukacji ogólnotechnicznej uczniów w młodszym wieku szkolnym. Kraków 
2001.  

 

`  

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 

1. Deptuła, Propozycje diagnozy następstw inicjatyw edukacyjnych na poziomie nauczania 
początkowego. w. red. J. Piekarski, B. Śliwerski: Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań 

i reformy. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2000 
2. Gajda, J., Media w edukacji, Kraków,2003 

3. Gołąb A. Wykorzystanie komputera do wspierana procesów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
Toruńskie Studia Dydaktyczne 1995 nr 8 

4. Hassa, A., Komputer w edukacji wczesnoszkolnej, Życie Szkoły nr 9/2000 

5. Juszczyk S. Podstawy informatyki dla pedagogów, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1999 
6. Kikulska M. Walory dydaktyczne wybranych gier komputerowych. "Toruńskie studia dydaktyczne" 

1995, nr 8, s 118 
7. Kwiatkowski, S., Komputery w procesie kształcenia i zarządzania szkołą, Warszawa,1994 

8.  Logan K. Mikrokomputery w systemie edukacji szkolnej, "Społeczeństwo otwarte" 1996 nr 11 

 
 

 
 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 
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Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwi
um 

Proje
kt 

Aktywnoś
ć na  

zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zada
nia 
e-

learni
ngow

e 

Inne 

W1-W3    + +    

U1-U2    +     

K1-K2    +     

 

 

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W1 –W2 Student nie 

posiada wiedzy na 

temat treści, celów 
i form pracy na 

zajęciach 
komputerowych              

i zajęciach 

technicznych            
w klasach I-III 

szkoły 
podstawowej. Nie 

zna podstawowych 
pojęć technicznych         

i pojęć z zakresu 

technologii 
informacyjnych 

oraz 
multimedialnych 

dla dzieci w 

młodszym wieku 
szkolnym. 

Student posiada 

wybiórczą wiedzę 

na temat treści, 
celów     i form 

pracy na zajęciach 
komputerowych                

i zajęciach 

technicznych w 
klasach I-III szkoły 

podstawowej. Zna 
niektóre pojęcia 

techniczne i pojęcia  
z zakresu 

technologii 

informacyjnych 
oraz 

multimedialnych 
dla dzieci w 

młodszym wieku 

szkolnym. 

Student posiada 

wiedzę na temat 

treści, celów i form 
pracy na zajęciach 

komputerowych           
i zajęciach 

technicznych w 

klasach I-III szkoły 
podstawowej. Zna 

podstawowe pojęcia 
techniczne i pojęcia  

z zakresu 
technologii 

informacyjnych oraz 

multimedialnych dla 
dzieci w młodszym 

wieku szkolnym. 

Student 

posiada szeroką 

wiedzę na temat 
treści, celów           

i form pracy na 
zajęciach 

komputerowych                

i zajęciach 
technicznych              

w klasach I-III 
szkoły 

podstawowej. 
Zna pojęcia 

techniczne             

i pojęcia z 
zakresu 

technologii 
informacyjnych 

oraz 

multimedialnych 
dla dzieci w 

młodszym wieku 
szkolnym. 

W3 Nie zna strategii 

wprowadzania 
pojęć technicznych 

u dzieci w klasach 
I-III szkoły 

podstawowej. Nie 

zna materiałów 
konstrukcyjnych 

oraz innych 
środków 

dydaktycznych 
wykorzystywanych 

podczas zajęć 

technicznych 

Wybiórczo zna 

strategie 
wprowadzania 

pojęć technicznych 
u dzieci w klasach 

I-III szkoły 

podstawowej. Zna 
materiały 

konstrukcyjne oraz 
inne środki 

dydaktyczne 
wykorzystywane 

podczas zajęć 

technicznych 

Zna częściowo 

strategie 
wprowadzania pojęć 

technicznych u 
dzieci w klasach I-

III szkoły 

podstawowej. Zna 
materiały 

konstrukcyjne oraz 
inne środki 

dydaktyczne 
wykorzystywane 

podczas zajęć 

technicznych 

Zna strategie 

wprowadzania 
pojęć 

technicznych u 
dzieci w klasach 

I-III szkoły 

podstawowej. 
Zna materiały 

konstrukcyjne 
oraz inne środki 

dydaktyczne 
wykorzystywane 

podczas zajęć 

technicznych 

U1 Student nie Student nie zawsze Student Student 
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potrafi       w 
sposób prawidłowy 

planować                      
i organizować zajęć 

komputerowych 
oraz zajęć 

technicznych        

w klasach I-III 
szkoły 

podstawowej. 

poprawnie potrafi 
planować                  

i organizować 
zajęcia 

komputerowe oraz 
zajęcia techniczne     

w klasach I-III 

szkoły 
podstawowej. 

zazwyczaj 
poprawnie potrafi 

planować i 
organizować zajęcia 

komputerowe oraz 
zajęcia techniczne    

w klasach I-III 

szkoły podstawowej. 

poprawnie 
potrafi planować           

i organizować 
zajęcia 

komputerowe 
oraz zajęcia 

techniczne        

w klasach I-III 
szkoły 

podstawowej, 
poszukuje 

innowacyjnych 

rozwiązań w tym 
zakresie. 

U2 Nie rozwija 
samodzielnie 

swoich 

umiejętności                    
z zakresu 

pedagogiki 
wczesnoszkolnej ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 
przygotowania do 

prowadzenia zajęć 
komputerowych               

i technicznych.                    

Rozwija z 
pomocą swoje 

umiejętności          

z zakresu 
pedagogiki 

wczesnoszkolnej ze 
szczególnym 

uwzględnieniem 

przygotowania do 
prowadzenia zajęć 

komputerowych            
i technicznych. 

Rozwija z 
niewielką  pomocą 

swoje umiejętności                     

z zakresu 
pedagogiki 

wczesnoszkolnej ze 
szczególnym 

uwzględnieniem 

przygotowania do 
prowadzenia zajęć 

komputerowych            
i technicznych 

korzystając z 
różnych źródeł                      

i nowoczesnych 

technologii. 

Rozwija 
samodzielnie 

swoje 

umiejętności           
z zakresu 

pedagogiki 
wczesnoszkolnej 

ze szczególnym 

uwzględnieniem 
przygotowania 

do prowadzenia 
zajęć 

komputerowych               
i technicznych 

korzystając z 

różnych źródeł                        
i nowoczesnych 

technologii. 

K1 Student nie 
potrafi ocenić i 

wartościować 
przydatności 

typowych metod, 

form pracy oraz 
programów 

multimedialnych do 
zajęć 

komputerowych i 
technicznych w 

klasach I-III szkoły 

podstawowej. 

Student nie 
zawsze poprawnie 

ocenia       i 
wartościuje 

przydatność 

typowych metod, 
form pracy oraz 

programów 
multimedialnych do 

zajęć 
komputerowych i 

technicznych w 

klasach I-III szkoły 
podstawowej. 

Student 
poprawnie ocenia i 

wartościuje 
przydatność 

typowych metod, 

form pracy oraz 
programów 

multimedialnych do 
zajęć 

komputerowych i 
technicznych w 

klasach I-III szkoły 

podstawowej. 

Student zawsze 
poprawnie 

ocenia          i 
wartościuje 

przydatność 

typowych 
metod, form 

pracy oraz 
programów 

multimedialnych 
do zajęć 

komputerowych 

i technicznych w 
klasach I-III 

szkoły 
podstawowej. 

K2 Nie przygotowuje 

się do swojej pracy               
w zawodzie 

nauczyciela 
wychowania 

przedszkolnego              

i edukacji 
wczesnoszkolnej, 

ze szczególnym 
uwzględnieniem 

Czasami 

przygotowuje się 
do swojej pracy               

w zawodzie 
nauczyciela 

wychowania 

przedszkolnego              
i edukacji 

wczesnoszkolnej, 
ze szczególnym 

Często 

przygotowuje się do 
swojej pracy               

w zawodzie 
nauczyciela 

wychowania 

przedszkolnego              
i edukacji 

wczesnoszkolnej, ze 
szczególnym 

Odpowiedzialn

ie przygotowuje 
się do swojej 

pracy               
w zawodzie 

nauczyciela 

wychowania 
przedszkolnego              

i edukacji 
wczesnoszkolnej
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odpowiedzialnego 
przygotowania do 

prowadzenia zajęć 
komputerowych               

i technicznych. 

uwzględnieniem 
odpowiedzialnego 

przygotowania do 
prowadzenia zajęć 

komputerowych               
i technicznych. 

uwzględnieniem 
odpowiedzialnego 

przygotowania do 
prowadzenia zajęć 

komputerowych               
i technicznych. 

, ze 
szczególnym 

uwzględnieniem 
odpowiedzialneg

o przygotowania 
do prowadzenia 

zajęć 

komputerowych               
i technicznych. 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: mgr Anita Kapek 
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Edukacja muzyczna z metodyką 

 

 

  

Kierunek - Pedagogika 

Wydział zamiejscowy w Sieradzu 

Profil ogólnoakademicki 

Studia stopnia pierwszego 

Nazwa przedmiotu: Edukacja muzyczna z metodyką 
Kod przedmiotu:MO_EW_3_1 

Rok akademicki: 2018/2019 

Język wykładowy: polski 
Zalecany semestr studiów: 5 

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY STUDENTA:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

 Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu psychologii rozwojowej dziecka  

 Znajomość treści z zakresu teoretycznych podstaw kształcenia 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Forma zajęć/ Praca 

własna 

Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia 30 16 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 70 84 

RAZEM 100 100 

Punkty ECTS 4 4 
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* Zapoznanie studentów z treściami i celami edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I-III zawarty- 

mi w podstawie programowej, przygotowanie do samodzielnego planowania i prowadzenia zajęć z 

edukacji 

muzycznej, 

*Zapoznanie z charakterystyką rozwoju muzyczno – ruchowego dziecka oraz z różnorodnym zakresem 
ćwiczeń praktycznych (wykonywanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych, śpiewanie piosenek dziecięcych, gra 

na instrumentach szkolnych, aktywne słuchanie muzyki). 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

 

Odniesienie do 

efektów 
kształcenia dla 

kierunku 

W zakresie wiedzy 

W01 zna podstawowe wiadomości z zakresu zasad muzyki K_W09, StN_W04 

W02 

omawia kryteria doboru repertuaru, zastosowanie 

piosenek do ćwiczeń oraz zabaw umuzykalniających ze 

śpiewem. 

 

K_W09, StN_W04 

K_W16, StN_W10 

W03 
referuje wybrane systemy muzyczne K_W09, StN_W04 

K_W16, StN_W10 

W zakresie umiejętności 

U01 prezentuje umiejętności realizacji zapisu nutowego K_U08, 

U02 
potrafi poprowadzić zajęcia muzyczne adresowane do  

przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej   

K_U03, K_U08, 

K_U09, StN_U07 

U03 
prezentuje wokalnie i na instrumencie wybrane piosenki 

z zakresu edukacji zintegrowanej 

K_U03, K_U08, 

K_U09, StN_U07 

W zakresie kompetencji społecznych 

K01 
dokonuje trafnego wyboru repertuaru 

piosenek śpiewanych przez dzieci 

K_K03, StN_K02 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

1 

Poznanie podstawowych wiadomości i zasad muzyki 

- podstawowe elementy notacji muzycznej 

- rytm i metrum ( grupowanie wartości nut  w taktach, sposoby 

przedłużania nut) 

- chromatyka, enharmonia 

W01, U01 
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2 

Kryteria doboru repertuaru, uczenie i zastosowanie piosenek do ćwiczeń 

oraz zabaw umuzykalniających ze śpiewem. 

a) piosenka – najmniejsza forma muzyczna 

b) kryteria doboru piosenek 

c) wprowadzenie i nauka piosenki 

d)  kształtowanie umiejętności poprawnego intonowania piosenek 

dziecięcych, poznanie metod ich wprowadzania oraz twórcze ich 

opracowywanie  

W02, U03,  

3 

Wpływy doświadczeń zagranicznych systemów na wychowanie muzyczne 

w Polsce. 

a) System Karola Orffa, instrumentarium Orffa i opanowanie podstaw 

techniki gry na instrumentach szkolnych 

 b) Metoda aktywnego słuchania muzyki B. Strauss 

c) Metoda Efekt Mozarta 

W03, K01 

4 

Zabawy muzyczne z grą na instrumentach o nieokreślonej wysokości 

dźwięku i elementami improwizacji: 

a) instrumenty perkusyjne o nieokreślonej wysokości dźwięku 

b) efekty perkusyjne – zabawa dźwiękowa. 

c) echo rytmiczne 

d)opracowywanie i nauka wykonania akompaniamentów do piosenek 

przedszkolnych oraz z repertuaru programowego na różnych szczeblach 

edukacji 

U01, U02, K01 

5 
Budowa i sposób prowadzenia zajęć muzycznych: cele i formy oraz zajęć, 

pomoce dydaktyczne, opis ćwiczeń ich praktyczne wykorzystanie. 

U02 

K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA (do wyboru: wykład, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda 
problemowa, dyskusja dydaktyczna, analiza indywidualnego przypadku, metoda projektowa, metoda 

warsztatowa, seminarium, burza mózgów, techniki dramowe, inne) 

*wykład 

*metoda warsztatowa 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA (do wyboru: Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub 

dodatkowymi materiałami; Przygotowanie prac zaliczeniowych; Przygotowanie, realizacja i ewaluacja 
projektów; Przygotowanie się do zaliczenia i/lub egzaminu; Inne formy pracy własnej w ramach 

przedmiotu, jakie?) 

*aktywny i twórczy udział w zajęciach 

 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
 

1. Dasiewicz-Tobiasz A. – „Umuzykalnienie w przedszkolu”, WsiP, Warszawa  

2. Lipska E ., M. Przychodzińska, Muzyka w nauczaniu początkowym, Warszawa 1991; 

3. Malko D. – „Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu”, WsiP, Warszawa 1988 

4. Podstawa programowa MEN,  Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna –  WW.men.gov. 
5. Standardy edukacji muzycznej – Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”, Warszawa 2011 

 

http://
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Gallen B., Toupet C., Simon F., - „Zajęcia muzyczne w przedszkolu – grupa starsza”, Wydawnictwo 
Cyklady, Warszawa 2001 

2. Kappert D. – „Tańcząc z dziećmi”, Wydawnictwo Kined, Warszawa 2005 
3. Kisiel M. – „Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju 

dziecka”, Wydawnictwo WSB w Dąbrowie Górniczej 2007 

4. Konaszkiewicz Z. – „Szkice z pedagogiki muzycznej”, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2001 
5. Lewandowska K. – „Elementy wychowania muzycznego i muzykoterapii dziecięcej”, Kwartalnik 

Polskiej Sekcji ISME, 1985 
 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwiu
m 

Proje
kt 

Aktywn
ość na  

zajęciac
h 

Praca 
pisemna 

Zadania e-
learningow

e 
Inne 

W1-W3     +    

U1-U3     +    

K1     +    

 

 
KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 
kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 
 

W1 Nie zna 

podstawowych 
wiadomości z 

zakresu zasad 

muzyki 

Podaje wybiórcze 

wiadomości z 
zakresu zasad 

muzyki 

Podaje większość 

wiadomości z 
zakresu zasad 

muzyki 

omawianych na 

zajęciach 

zna podstawowe 

wiadomości z 
zakresu zasad 

muzyki omawiane 

na zajęciach 

W2 Nie zna kryteriów 
doboru 

repertuaru, nie 

wie na czym 
polega uczenie i 

zastosowanie 
piosenek do 

ćwiczeń oraz 

zabaw 
umuzykalniających 

ze śpiewem. 

 

Omawia niektóre 
kryteria doboru 

repertuaru, ma 

częściową wiedzę 
dotyczącą uczenia 

i zastosowania 
piosenek do 

ćwiczeń oraz 

zabaw 
umuzykalniających 

ze śpiewem. 

 

omawia kryteria 
doboru repertuaru, 

uczenie i 

zastosowanie 
piosenek do 

ćwiczeń oraz 
zabaw 

umuzykalniających 

ze śpiewem. 

 

omawia kryteria 
doboru repertuaru, 

uczenie i 

zastosowanie 
piosenek do 

ćwiczeń oraz 
zabaw 

umuzykalniających 

ze śpiewem, 
podaje własne 

propozycje 
uatrakcyjniania 

ćwiczeń i zabaw 

muzycznych. 

 

W3 Nie zna żadnych Omawia Omawia Referuje wybrane 
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systemów 
muzycznych. 

podstawowe 
elementy jednego 

systemu 
muzycznego. 

podstawowe 
elementy co 

najmniej dwóch 
systemów 

muzycznych. 

systemy 

muzyczne. 

U1 Nie potrafi realizować 
zapisu nutowego. 

Popełnia błędy w 
realizacji zapisu 

nutowego 

Prezentuje 
umiejętności 

realizacji zapisu 
nutowego 

popełniając 

nieliczne błędy. 

Prezentuje 
umiejętności 

realizacji zapisu 

nutowego 

U2 Nie potrafi poprowadzić 

zajęć muzycznych 
adresowanych do  

przedszkola i klas I-

III szkoły 
podstawowej   

Prowadzi elementy 

zajęć muzycznych 
adresowanych do  

przedszkola i klas 

I-III szkoły 
podstawowej  

wspomagając się 
scenariuszem. 

Prowadzi zajęcia 

muzyczne 
adresowane do  

przedszkola i klas 

I-III szkoły 
podstawowej  

wspomagając się 
scenariuszem. 

Potrafi 

samodzielnie 
poprowadzić 

zajęcia muzyczne 

adresowane do  
przedszkola i klas 

I-III szkoły 

podstawowej . 

U3 Nie potrafi 

zaprezentować 
wokalnie i na 

instrumencie 
wybrane piosenki z 

zakresu edukacji 

zintegrowanej 

prezentuje 

wokalnie wybrane 
piosenki z zakresu 

edukacji 
zintegrowanej 

prezentuje 

wokalnie i na 
instrumencie 

wybrane piosenki 
z zakresu edukacji 

zintegrowanej 

popełniając 
nieliczne błędy. 

prezentuje 

wokalnie i na 
instrumencie 

wybrane piosenki z 
zakresu edukacji 

zintegrowanej 

K1 Nie dokonuje wyboru 

repertuaru piosenek 
śpiewanych przez 

dzieci 

Nie zawsze trafnie 

dokonuje wyboru 
repertuaru 

piosenek 
śpiewanych przez 

dzieci  

dokonuje trafnego 

wyboru repertuaru 
piosenek 

śpiewanych przez 
dzieci 

dokonuje trafnego 

wyboru repertuaru 
piosenek 

śpiewanych przez 
dzieci i uzasadnia 

swój wybór 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: mgr Anita Kapek 
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Edukacja plastyczna z metodyką 

 

 

  

Kierunek Pedagogika 

Wydział zamiejscowy w Sieradzu 

Profil ogólnoakademicki 

Studia stopnia pierwszego 

Nazwa przedmiotu: Edukacja plastyczna z metodyką 

Kod przedmiotu:MO_EW_3_2 
Rok akademicki: 2018/2019 

Język wykładowy: polski 
Semestr studiów: 5 

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY STUDENTA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki 

 

CELE PRZEDMIOTU 

zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi w zakresie edukacji plastyczne j    

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt 90 32 

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 35 93 

RAZEM 125 125 

Punkty ECTS 5 5 
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poznanie metod rozwijania zainteresowań, uzdolnień   i umiejętności plastycznych 

wyposażenie uczestników  w odpowiednią wiedzę dotyczącą  form aktywności plastycznej dzieci 

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 

efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

 

Odniesienie do 

efektów 
kształcenia dla 

kierunku 

W zakresie wiedzy 

W01 

Zna treści edukacji  plastycznej zawarte w podstawie 

programowej (Edukacja przedszkolna i 

wczesnoszkolna): 

K_W14, StN_W07 

K_W15, StN_W08, 

StN_W09 

W02 
Prezentuje metody twórcze w obszarze edukacji 

plastycznej K_W16, StN_W10 

W03 
Ma elementarną wiedzę na temat projektowania 

ścieżki własnego rozwoju  i awansu zawodowego 
K_W18, StN_W12 

W zakresie umiejętności 

U01 

Projektuje sytuacje edukacyjne  inspirowane pracami 
wielkich mistrzów. Profesjonalnie projektuje i 

wykonuje działania pedagogiczne 

K_U11, StN_U09, 

StN_U10 

U02 
Podejmuje współpracę z przedstawicielami różnych 

dziedzin nauki i sztuki  K_U13, StN_U13 

U03 
Przygotowuje otoczenie sprzyjające aktywności 

twórczej  

K_U14, StN_U14, 

StN_U15 

W zakresie kompetencji społecznych 

K01 

Dokonuje krytycznego oglądu różnego typu źródeł 

niezbędnych do samodoskonalenia kompetencji. 

Ma świadomość swojej roli kreatora-przewodnika 
K_K01, StN_K01 

K02 Planuje swoją ścieżkę kariery zawodowej 
K_K08, StN_K06, 

StN_K03 

K03 

Potrafi pracować w zespole oraz wypowiadać się w 

formie słownej na tematy związane z  edukacją 

plastyczną 
K_K07, StN_K07 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 

Symbol 

efektów 

kształcenia 

1 

Wprowadzenie w  główne obszary założeń teoretycznych  

edukacji plastycznej –   charakterystyka aktów6. 

prawnych 

 

W01, K01 
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2 

Aktywność plastyczna 
- techniki plastyczne, 

- narzędzia i środki wyrazu artystycznego 
- tworzenie prac plastycznych inspirowanych muzyką, 

literaturą,  
  nastojem, obserwacjami i doświadczeniem 

 

W02, U01, U03 

3 

Nauczyciel jako kreator: 
- wiedza 

-  wyobraźnia 

- umiejętność  tworzenia 

W02, W03, U02,  

K02, K03 

 

METODY KSZTAŁCENIA  

 metoda projektowa 

  dyskusja dydaktyczna 

  burza mózgów 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

 zapoznanie się z literaturą przedmiotu 

 przygotowanie materiałów na zajęcia 

 realizacja projektu 

 
         LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Buszkowski I., Michalec K., Prace plastyczne rozwijające wyobraźnię, Warszawa, 2009 

2. Buszkowski I., Zabawy plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa, 2008 

3. Dymara B.(red.), Dziecko w świecie sztuki, Kraków 1996 

4. Boguszewska A., Weiner A., 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III. Edukacja  

  plastyczno-muzyczna,  Kraków 2002 

 

 
 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Guśpiel M., Dyląg J., Piosenki do śpiewania i zabaw z muzyką w poetę, malarza. Poradnik metod. dla     

nauczycieli kształcenia zintegrowanego, Kraków 2007 

2. Piwowarska E.: Aktywność plastyczna jako stymulator rozwoju kreatywnej postawy dziecka // W: 

Edukacja  kreatywna    / pod red. Ewy A. Zwolińskiej. – Bydgoszcz  2005.  

3. Sienkiewicz-Wilowska J. A., Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi : rozwój dzieci i młodzieży, Gdańsk  2011 

 
         NETOGRAFIA: 

 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwi
um 

Proje
kt 

Aktywnoś
ć na  

zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania 
e-

learningo
we 

Inne 
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W1-W3    x x    

U1-U3    x x    

K1-K3    x x    

 

 

KRYTERIA OCENY 

 
Efekt 

kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W01 

Nie zna  

głównych 

obszarów założeń 
teoretycznych 

edukacji 

plastycznej 

Myli  główne 
obszary założeń 

teoretycznych 

edukacji 

plastycznej 

Zna i potrafi 

wymienić główne 

obszary założeń 
teoretycznych 

edukacji 

plastycznej 

Prawidłowo i 
wyczerpująco 

definiuje  główne 
obszary założeń 

teoretycznych 

edukacji 
plastycznej, 

wymienia cele, 
zadania i funkcje, 

potrafi określić ich 

miejsce w aktach 

prawnych 

W02  

Nie potrafi 

wymienić metod 
twórczych 

edukacji 

plastycznej 

Wymienia 

niektóre metody 
twórcze edukacji 

plastycznej 

Efektywnie 

prezentuje 
metody twórcze 

edukacji 

plastycznej 

Efektywnie 

prezentuje 
metody twórcze 

edukacji 
plastycznej, 

potrafi ocenić ich 
przydatność do 

realizacji 

określonych 
działań 

muzyczno-

plastycznych 

W03 Nie ma 

elementarnej 
wiedzy na temat 

projektowania 
ścieżki własnego 

rozwoju  i 

awansu 

zawodowego 

Ma podstawową 

wiedzę na temat 

projektowania 
ścieżki własnego 

rozwoju  i 
awansu 

zawodowego 

Ma elementarną 

wiedzę na temat 

projektowania 
ścieżki własnego 

rozwoju  i 
awansu 

zawodowego 

Ma pogłębioną 
wiedzę na temat 

projektowania 
ścieżki własnego 

rozwoju  i awansu 

zawodowego 

U01 

 
Nie projektuje i 

nie podejmuje się 
żadnych działań 

pedagogicznych. 

Nie przejawia 
zainteresowania 

projektowaniem 
sytuacji 

edukacyjnych  

Podejmuje próby 

i starania  
podczas  

wykonywania 
działań 

pedagogicznych. 
Z pomocą 

podejmuje próby 

projektowania 
sytuacji 

Profesjonalnie 

projektuje i 
wykonuje 

działania 
pedagogiczne. 

Samodzielnie 
projektuje 

sytuacje 

edukacyjne w 
formie 

Profesjonalnie 

projektuje i 
wykonuje 

działania 
pedagogiczne, 

przestrzega zasad 
etyki zawodowej , 

ustala własną 

hierarchię 
wartości. Nie tylko 
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edukacyjnych różnorodnych 
zajęć z 

wykorzystaniem 
różnych form 

wyrazu 

projektuje 
różnorodne 

sytuacje 
edukacyjne ale 

również 
uwzględnia w 

nich środki 

wyrazu 
plastycznego tj. 

barwa, kształt, 
faktura.  

Wykorzystuje 

określone 
materiały      i 

techniki 
plastyczne   w 

kompozycjach 
płaskich oraz 

przestrzennych. 

U02 

Nie przejawia 

zainteresowania  

współpracą 

Nieśmiało  

nawiązuje 
współpracę z 

instytucjami 

Podejmuje 

współpracę z 

instytucjami  
odpowiedzialnymi 

za działania 

edukacyjne 

Nie tylko 
podejmuje 

współpracę ale 

również jest 
inicjatorem 

działań 
edukacyjnych, 

samodzielnie 
poszukuje 

partnerów pośród 

instytucji 
odpowiedzialnych  

za  edukację oraz 
nie związanych z 

edukacją 

U03  

Nie potrafi 

przygotować  
otoczenia 

sprzyjającego 
rozwojowi 

aktywności 

twórczej 

Przygotowuje  

otoczenie 

sprzyjające 
rozwojowi 

aktywności 

twórczej 

Przygotowuje  

otoczenie 
sprzyjające 

rozwojowi 
aktywności 

twórczej 
samodzielnie 

projektuje, 

zmienia, kreuje, 
reorganizuje 

otoczenie 

Przygotowuje  
otoczenie 

sprzyjające 

rozwojowi 
aktywności 

twórczej 
samodzielnie 

projektuje, 
zmienia, kreuje, 

reorganizuje 

otoczenie, 
krytykuje 

stereotypowość, 
wprowadza 

własne pomysły 

K01 

 

Nie potrafi być 
krytyczny wobec 

siebie. 

Nie  ma 

świadomości roli 

nauczyciela jako 
kreatora-

Próbuje dokonać 
samooceny 

własnych działań. 

Potrafi 

rozmawiać na 

temat roli 
nauczyciela jako 

Krytycznie ocenia 

własne działania. 

Dyskutuje na 
temat roli 

nauczyciela jako 

kreatora-
przewodnika, 

Dokonuje 
krytycznego 

oglądu różnego 
typu źródeł 

niezbędnych do 

samodoskonalenia 
kompetencji , 
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przewodnika kreatora-

przewodnika 

potrafi planować 

działania. 

 

potrafi wyciągnąć 
konstruktywne 

wnioski. 
Dyskutuje na 

temat roli 
nauczyciela jako 

kreatora-

przewodnika, 
potrafi planować 

działania, wplata 
je we własną 

działalność 

dydaktyczną 
kształtując 

aktywność 
twórczą 

wychowanków 

K02 

Nie przewiduje 
planowania 

przyszłości 

Podejmuje próby 
planowania 

swojej kariery 

zawodowej 

Planuje ścieżkę 
własnego 

rozwoju 

zawodowego 

Posiada 
rozwiniętą 

osobowość 
artystyczną, dzięki 

której tworzy i 

realizuje własne 

koncepcje 

K03 

Nie przejawia 
zainteresowania 

wspólnego 

działania 

Podejmuje próby 

współdziałania w 

zespole 

Potrafi pracować 

w zespole oraz 

wypowiadać się 
na temat działań 

twórczych  

Potrafi pracować 
w zespole oraz 

wypowiadać się 

na temat działań 
twórczych, potrafi 

wykonywać i 
wyznaczać 

zadania, kreuje 

zachowania 

twórcze 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: mgr Jolanta Alagierska 
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Edukacja motoryczno – zdrowotna z metodyką 

 

 

  

Kierunek - pedagogika 

Wydział zamiejscowy w Sieradzu 

Profil- ogólnoakademicki 

Studia stopnia pierwszego 

Nazwa przedmiotu: Edukacja motoryczno – zdrowotna z metodyką 

Kod przedmiotu:MO_EW_3_3 
Rok akademicki: 2018/2019 

Język wykładowy: polski 
Zalecany semestr studiów: 5 

 

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY STUDENTA:  

Forma zajęć/ Praca 

własna 

Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia 15 16 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 60 59 
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WYMAGANIA WSTĘPNE 

* teoretyczne podstawy kształcenia 

 

CELE PRZEDMIOTU 

*Przekazanie wiedzy z zakresu rozwoju motorycznego dzieci w wieku przedszkolnym                                                    

i  wczesnoszkolnym. 

*Zapoznanie studentów z różnorodnymi ćwiczeniami i metodami usprawniającymi motorykę dużą  i 

małą.  

*Wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu podstawowych metod nauczania ruchu  

ze szczególnym uwzględnieniem zasad, technik, terminologii i opisu ćwiczeń ruchowych. 

*Przekazanie wiedzy umożliwiającej samodzielne prowadzenie zajęć motoryczno-ruchowych w 

przedszkolu i szkole 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

 

Odniesienie do 
efektów kształcenia 

dla kierunku 

W zakresie wiedzy 

W01 

Używa podstawowej terminologii  z zakresu kultury 

fizycznej  uwzględniając obszary aktywności 

nauczyciela i ucznia. 

K_W01 

 

W02 

   Ma uporządkowana wiedzę na temat celów 

kształcenia i wychowania oraz zasad dydaktyczno 

– wychowawczych na zajęciach ruchowych z 

uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu.                                   

K_W01 

 

W03 

Ma wiedzę dotyczącą  merytorycznego zakresu 

podstawy programowej  edukacji  motoryczno – 

zdrowotnej oraz zagadnień          z metodyki. 

 

K_W16, StN_W10 

W zakresie umiejętności 

U01 

Potrafi określać i wykorzystać wiedzę z zakresu 
poziomu  rozwoju motoryczności dzieci do 

prawidłowego  planowania zajęć ruchowych  z 

uwzględnieniem zasad dydaktyczno – 

wychowawczych. 

K_U09, StN_U07 

U02 

Planuje zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem   

metodyki motoryczno – zdrowotnej z 

uwzględnieniem  aktywności realizowane w 

różnych warunkach. 

K_U10, StN_U08 

U03 
Posiada umiejętność określania  poziomu rozwoju 

fizycznego i ruchowego dziecka  w oparciu o 
K_U03 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 
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poznane metody. 

W zakresie kompetencji społecznych 

K01 

Ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z 

zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i 

budowania warsztatu pracy 
K_K03, StN_K02 

K02 

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego rozwoju 

osobistego i zawodowego 
K_K01, StN_K01 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 

Symbol 

efektów 
kształc

enia 

1 
Obszary aktywności edukacyjnej ucznia i nauczyciela w 

zakresie edukacji zdrowotnej i ruchowej. 

W01 

K01 

K02 

2 
Cele kształcenia i wychowania na zajęciach ruchowych z 

uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu. 

W02  

U01 

3 Podstawa programowa edukacji motoryczno – zdrowotnej . 
W03 

U02 

4 
Rozwój motoryczności dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym. 

W01 

U01 

5 
Zasady dydaktyczno – wychowawcze edukacji motoryczno – 

zdrowotnej. 

W02  

U01 

6 

Zagadnienia z metodyki motoryczno – zdrowotnej ( zasady 

budowy lekcji,  metody realizacji zadań ruchowych, 

metody nauczania ruchu, formy prowadzenia zajęć.  

W03 

U02 

K01 

K02 

7 
Aktywność fizyczna realizowana w różnych warunkach  

środowiska zewnętrznego.  

W01 

U01 

U02 

8 
Metody określania poziomu rozwoju fizycznego i umiejętności 

ruchowych dziecka.  

W01 

U01 

U03 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA (do wyboru: wykład, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda 

problemowa, dyskusja dydaktyczna, analiza indywidualnego przypadku, metoda projektowa, metoda 

warsztatowa, seminarium, burza mózgów, techniki dramowe, inne) 
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*wykład  

*dyskusja dydaktyczna 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA (do wyboru: Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub 

dodatkowymi materiałami; Przygotowanie prac zaliczeniowych; Przygotowanie, realizacja i ewaluacja 
projektów; Przygotowanie się do zaliczenia i/lub egzaminu; Inne formy pracy własnej w ramach 

przedmiotu, jakie?) 

*aktywny i twórczy udział w zajęcach 

 

LITERATURA PODSTAWOWA: 
 

1. Bielski J. (2012), Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego. Oficyna Wydawnicza 
„Impuls”, Kraków. 

2. Madejski E., Węglarz J. (2007), Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania 
fizycznego. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków. 

3. Maszczak T. (red.) (2007), Edukacja fizyczna w nowej szkole. AWF, Warszawa. 

4. Pańczyk W., Warchoł K. (red.) (2011), Nowe – bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne (poszukiwania). 
Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów. 

5. Pańczyk W., Warchoł K. (2006, 2008), W kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego 
wychowania fizycznego. Uniwersytet Rzeszowski, Wydanie I i II uzupełnione, Rzeszów. 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:  

 

1. Barankiewicz J. (1998), Leksykon wychowania fizycznego i sportu szkolnego. Warszawa. 

2. Grabowski H. (1997), Teoria fizycznej edukacji. AWF, Kraków. 
3. Jezierski R., Lewandowski M., Rokita A., Szymczyk A. (red.) (2014), Przewodnik nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej i współpracujących nauczycieli wychowania fizycznego realizujących program Mały 
Mistrz, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Szkolny Związek Sportowy, Warszawa. 

4. Lachowicz L. (1995), Metodyka wychowania fizycznego część I. AWF, Gdańsk. 

5. Muszkieta R. (1998), Systematyka toków lekcji wychowania fizycznego, „Lider”, nr 7–8. 
6. Pańczyk W. (2000), Wybieram miejsce do ćwiczeń [w:] Ja, zdrowie, ruch. Poradnik dla młodzieży, 

rodziców  i nauczycieli, Z. Żukowska i wsp. (red.). PTNKF, Warszawa. 
 

 
      NETOGRAFIA: 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwi
um 

Proje
kt 

Aktywnoś
ć na  

zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania 
e-

learningo
we 

Inne 

W1-W3     x    

U1-U3     x    

K1-K2     x    
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KRYTERIA OCENY 

 

Efekt kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 
 

W1 Nie używa 

podstawowej 
terminologii                     

z zakresu kultury 
fizycznej  

uwzględniając 

obszary aktywności 
nauczyciela i 

ucznia. 

Ma wyrywkową 

wiedzę na temat 
podstawowej 

terminologii                    
z zakresu kultury 

fizycznej. 

Ma ugruntowaną 

wiedzę dotyczącą  
podstawowej 

terminologii                     
z zakresu kultury 

fizycznej                     

z uwzględnieniem  
obszarów  

aktywności 
nauczyciela i 

ucznia. 

 

Ma obszerną 

wiedzę 
dotyczącą  

podstawowej 
terminologii                   

z zakresu kultury 

fizycznej                        
z uwzględnieniem  

obszarów  
aktywności 

nauczyciela i 
ucznia. 

 

 

W2 Nie ma wiedzy na 

temat celów 

kształcenia i 
wychowania oraz 

zasad dydaktyczno 
– wychowawczych 

na zajęciach 
ruchowych z 

uwzględnieniem 

bezpieczeństwa 
ruchu.                                   

Ma uporządkowaną 

wiedzę na temat 

celów kształcenia              
i wychowania oraz 

zasad dydaktyczno 
– wychowawczych 

na zajęciach 
ruchowych. 

Ma uporządkowana 

wiedzę na temat 

celów kształcenia i 
wychowania oraz 

zasad dydaktyczno 
– wychowawczych 

na zajęciach 
ruchowych z 

uwzględnieniem 

bezpieczeństwa 
ruchu. 

Ma pogłębioną 

wiedzę na temat 

celów kształcenia             
i wychowania oraz 

zasad dydaktyczno 
– wychowawczych 

na zajęciach 
ruchowych z 

uwzględnieniem 

bezpieczeństwa              
i ruchu. 

W3 Nie ma wiedzy 

dotyczącej 
merytorycznego 

zakresu podstawy 
programowej  

edukacji  

motoryczno – 
zdrowotnej oraz 

zagadnień                              
z metodyki. 

Ma wybiórczą i 

częściowo 
ugruntowaną 

wiedzę 
merytoryczną z 

zakresu podstawy 

programowej  
edukacji  

motoryczno – 
zdrowotnej oraz 

zagadnień                        
z metodyki. 

Ma uporządkowaną 

wiedzę 
merytoryczną z 

zakresu podstawy 
programowej  

edukacji  

motoryczno – 
zdrowotnej oraz 

zagadnień                       
z metodyki. 

Ma 

uporządkowaną i 
ugruntowaną 

wiedzę 
merytoryczną z  

zakresu podstawy 

programowej  
edukacji  

motoryczno – 
zdrowotnej oraz 

zagadnień                        

z metodyki. 

U1 Nie potrafi określać            

i wykorzystać 
wiedzę z zakresu 

poziomu  rozwoju 

motoryczności 
dzieci do 

prawidłowego  
planowania zajęć 

ruchowych                      
z uwzględnieniem 

zasad dydaktyczno 

– wychowawczych. 

Potrafi z pomocą 

określać                          
i wykorzystać 

wiedzę z zakresu 

poziomu  rozwoju 
motoryczności 

dzieci do 
prawidłowego  

planowania zajęć 
ruchowych                      

z uwzględnieniem 

zasad dydaktyczno 
– wychowawczych. 

Potrafi określać            

i wykorzystać 
wiedzę z zakresu 

poziomu  rozwoju 

motoryczności 
dzieci do 

prawidłowego  
planowania zajęć 

ruchowych. 

Potrafi określać            

i wykorzystać 
wiedzę z zakresu 

poziomu  rozwoju 

motoryczności 
dzieci do 

prawidłowego  
planowania zajęć 

ruchowych                      
z uwzględnieniem 

zasad dydaktyczno 

– wychowawczych. 

U2 Nie planuje zajęć 

edukacyjnych           

Planuje z pomocą  

zajęcia edukacyjne            

Samodzielnie 

planuje zajęcia 

Planuje zajęcia 

edukacyjne              
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z uwzględnieniem   
metodyki 

motoryczno – 
zdrowotnej. 

z uwzględnieniem   
metodyki 

motoryczno – 

zdrowotnej. 

edukacyjne            
z uwzględnieniem   

metodyki 
motoryczno – 

zdrowotnej. 

z uwzględnieniem   
metodyki 

motoryczno – 
zdrowotnej             

z uwzględnieniem  
aktywności 

realizowane                  

w różnych 
warunkach.  

U3 Nie posiada 

umiejętności 
określania  

poziomu rozwoju 
fizycznego i 

ruchowego dziecka  
w oparciu o 

poznane metody. 

Posiada niewielkie 

umiejętności 
określania  

poziomu rozwoju 
fizycznego i 

ruchowego dziecka  
w oparciu o 

poznane metody. 

Posiada 

umiejętność 
określania  

poziomu rozwoju 
fizycznego i 

ruchowego dziecka  
w oparciu o 

niektóre metody. 

Posiada 

umiejętność 
określania  

poziomu rozwoju 
fizycznego             

i ruchowego 
dziecka  w oparciu 

o wszystkie 

poznane metody. 

K1 Nie ma 

pozytywnego 

nastawienia do 
nabywania wiedzy           

z zakresu 
studiowanej 

dyscypliny 
naukowej  i 

budowania 

warsztatu pracy 

Ma częściowo 

pozytywne 

nastawienie do 
nabywania wiedzy 

z zakresu 
studiowanej 

dyscypliny 
naukowej i 

budowania 

warsztatu pracy 

Ma   pozytywne 

nastawienie do 

nabywania wiedzy       
z zakresu 

studiowanej 
dyscypliny 

naukowej  i 
budowania 

warsztatu pracy 

Ma bardzo  

pozytywne 

nastawienie do 

nabywania wiedzy  

z zakresu 

studiowanej 

dyscypliny 

naukowej i 

budowania 

warsztatu pracy 

K2 Nie jest gotowy do 

podejmowania 
wyzwań 

zawodowych i 
osobistych; nie 

wykazuje 

aktywności, nie 
podejmuje trudu w 

działania i  we  
współpracę 

Jest pozytywnie 

nastawiony do 
gotowości   

podejmowania 
wyzwań 

zawodowych i 

osobistych; 
wykazuje 

aktywność, 
podejmuje trud               

i odznacza się 
wytrwałością            

w podejmowaniu 

indywidualnych                
i zespołowych 

działań; angażuje 
się we współpracę 

Jest częściowo 

gotowy do 
podejmowania 

wyzwań 
zawodowych i 

osobistych; 

wykazuje 
aktywność, 

podejmuje trud                
i odznacza się 

wytrwałością                  
w podejmowaniu 

indywidualnych                 

i zespołowych 
działań; angażuje 

się we współpracę 

Jest gotowy do 

podejmowania 

wyzwań 

zawodowych                 

i osobistych; 

wykazuje 

aktywność, 

podejmuje trud               

i odznacza się 

wytrwałością                 

w podejmowaniu 

indywidualnych               

i zespołowych 

działań; angażuje 

się we współpracę 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: mgr Anita Kapek 
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Kierunek Pedagogika 

Wydział Zamiejscowy w Sieradzu 

Profil ogólnoakademicki 

Studia stopnia pierwszego 

 

Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju dziecka 
Kod przedmiotu: MO_EW_4_1 

Rok akademicki: 2018/19 

Język wykładowy: polski 
Zalecany semestr studiów: 5 

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM PRACY 

STUDENTA:  

Forma zajęć/ Praca 

własna 

Liczba godzin  

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia 15 16 

Projekt   

Seminarium   
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Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 30 43 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

* podstawowa wiedza z psychologii ogólnej i psychologii rozwoju człowieka  

 

CELE PRZEDMIOTU 

* Celem zajęć  jest przybliżenie studentom kierunku Pedagogika problemów dotyczących specyfiki 

zamian rozwojowych człowieka w pierwszych okresach rozwojowych. Psychologia rozwoju 

dziecka zajmuje się problematyką związaną z szeroko rozumianym rozwojem człowieka. 

Przedstawiona jest problematyka wzrastania, nabywania poszczególnych sprawności, relacji z 

innymi ludźmi, różnych metod wychowawczych, wpływu otoczenia na  kształtującego się 

człowieka, zaburzeń rozwojowych. Poruszone są także kwestie wpływu rodziny patologicznej na 

rozwój dziecka oraz funkcjonowanie dziecka w formach zastępujących rodzinę. Studenci 

zapoznają się z najczęściej występującymi zaburzeniami okresu dziecięcego.  

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 

efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

 

Odniesienie do 

efektów kształcenia 

dla kierunku 

W zakresie wiedzy 

W01 

Student ma wiedzę na temat wychowania i 

kształcenia, jego społeczno-kulturowych, 

biologicznych i psychologicznych podstaw 

K_W03, 

StN_W03 

W02 

Ma podstawowa wiedzę na temat rozwoju człowieka w 

okresie dzieciństwa zarówno w aspekcie 

biologicznym, jak i psychologicznym oraz 

społecznym 

K_W05, 

StN_W01 

W zakresie umiejętności 

U01 

Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z 

zakresu psychologii i pedagogiki w celu 
analizowania i interpretowania problemów 

wychowawczych, opiekuńczych i pomocowych 

K_U02, 

StN_U03 

U02 
Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami 

teoretycznymi w celu analizowania motywów i 
K_U03 
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wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i 

prognozowania sytuacji oraz strategii działań 

praktycznych 

U03 

Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur 

i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z 

różnymi sferami działalności pedagoga. 

K_U09, 

StN_U07 

W zakresie kompetencji społecznych 

K01 

Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla 

utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w 

środowiskach społecznych i odnosi zdobytą 

wiedzę do projektowania działań zawodowych 

K_K02 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

L

p

. 

Treści programowe 

Symbol 

efektów 

kształcenia 

Treści wykładów 

1 
Podstawy psychologii rozwoju w pierwszych okresach 

rozwojowych 
W01, W02, U02,  

2 
Zaburzenia okresu prenatalnego i ich znaczenie dla dalszego 

funkcjonowania człowieka 
W02, U01, U03 

3 Nabywanie mowy i zachowań społecznych u dzieci 
W02, U02, U03, 

K01 

4 
Postawy rodzicielskie i style wychowania oraz ich wpływ i 

konsekwencje dla rozwój dziecka 
W01, U01, K01 

5 Najczęstsze zaburzenia okresu dziecięcego i ich charakterystyka 
W02, U01, U02, 

K01 

6 Najczęstsze patologie rodziny i ich wpływ na rozwój dziecka 
W01, U01, U02, 

U03 

Treści ćwiczeń 

1 
Charakterystyka rozwoju i potrzeb dziecka w pierwszych latach 

życia. Znaczenie rodziny w życiu dziecka 
W01, W02, U02  

2 Opieka i wychowanie dziecka  z zaburzeniami rozwojowymi 
W02, U01, U02, 

K01 
 

3 
Specyfika opieki i wychowania dziecka w różnych formach 

zastępujących rodzinę 

W01, U01, U02, 

U03 
 

4 
Deficyty i zaburzenia rozwojowe wynikające z zaniedbań 

środowiskowych 

W02, U01, U02, 

K0 
 

5 Więzi i relacje rodzinne oraz ich wpływ na rozwój dziecka W01, W02, U02  

6 Wspieranie rodziny i dziecka 
W01, W02, U02, 

K01 
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METODY KSZTAŁCENIA (do wyboru: wykład, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda 
problemowa, dyskusja dydaktyczna, analiza indywidualnego przypadku, metoda projektowa, 

metoda warsztatowa, seminarium, burza mózgów, techniki dramowe, inne) 

* wykład konwersatoryjny 

*dyskusja dydaktyczna 

*burza mózgów 

* analiza indywidualnego przypadku 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA (do wyboru: Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub 

dodatkowymi materiałami; Przygotowanie prac zaliczeniowych; Przygotowanie, realizacja i 
ewaluacja projektów; Przygotowanie się do zaliczenia i/lub egzaminu; Inne formy pracy własnej 

w ramach przedmiotu, jakie?) 

*zapoznanie się z literaturą przedmiotu 

*przygotowanie się do egzaminu 

*aktywność na zajęciach 

*przygotowanie się do zajęć 

 

 

LITERATURA PODSTAWOWA: 

 
1. Birch A. (2012). Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości. Warszawa: 

Wydawnictwo Naukowe PWN. 

2. Ciccarelli S.K., White J.N. (2015). Psychologia.  Poznań: Rebis  
3. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Tom I i II. 

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 
4. Schaffer H.R. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa. PWN.  

5. Schaffer H.R. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Wyd. Harmonia Universalis.   
 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

 

1. Brzezińska A. (2005). Portrety psychologiczne człowieka. Gdańsk: GWP. 

2. Hurlock E. (1985). Rozwój dziecka. Warszawa: PWN. 

3. Trempała J. (2014). Psychologia rozwoju człowieka. PWN. Warszawa.  
4. Turner J.S., Helms D.B., (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP. 

5. Vasta R., Haith M. (1995). Rozwój dziecka. Warszawa: WSiP. 
 

 

 
NETOGRAFIA: 

 www.psychologia.apl.pl 
 www.charaktery.eu 

 www.psychologia.net.pl 
 www.psychologia.edu.pl 

 

 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 
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Efekt 

kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 

ustny 

Egzamin 

pisemny 

Kolokwi

um 

Proje

kt 

Aktywnoś

ć na  

zajęciach 

Praca 

pisemna 

Zadani

a e-

learnin

gowe 

Inne 

W1-

W

2 

 X   X    

U1-U3  X   X    

K1     x    

 
KRYTERIA OCENY 

 

Efekt kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 
 

W1 Student nie ma 

wiedzy na temat 
wychowania i 

kształcenia, jego 
społeczno-

kulturowych, 
biologicznych i 

psychologicznych 

podstaw 

Student posiada 

wyrywkową wiedzę na 
temat wychowania i 

kształcenia, jego 
społeczno-

kulturowych, 
biologicznych i 

psychologicznych 

podstaw 

Student posiada 

niezbędną wiedzę 
na temat 

wychowania i 
kształcenia, jego 

społeczno-
kulturowych, 

biologicznych i 

psychologicznych 
podstaw 

Student posiada 

wyczerpującą 
wiedzę na temat 

wychowania i 
kształcenia, jego 

społeczno-
kulturowych, 

biologicznych i 

psychologicznych 
podstaw 

W2 
Student nie ma 

podstawowej wiedzę na temat 

rozwoju człowieka w okresie 

dzieciństwa zarówno w aspekcie 

biologicznym, jak i 

psychologicznym oraz 

społecznym 

Student posiada  

podstawową wiedzę na temat 

rozwoju człowieka w okresie 

dzieciństwa zarówno w aspekcie 

biologicznym, jak i psychologicznym 

oraz społecznym 

Student posiada 

ugruntowaną, ale pobieżną 

wiedzę na temat rozwoju 

człowieka w okresie dzieciństwa 

zarówno w aspekcie 

biologicznym, jak i 

psychologicznym oraz 

społecznym 

Student posiada 

ugruntowaną i szeroką wiedzę na 

temat rozwoju człowieka w 

okresie dzieciństwa zarówno w 

aspekcie biologicznym, jak i 

psychologicznym oraz 

społecznym 

U1 Student nie potrafi 
wykorzystać 

podstawowej 

wiedzy teoretycznej 
z zakresu 

psychologii i 
pedagogiki w celu 

analizowania i 
interpretowania 

problemów 

wychowawczych, 
opiekuńczych i 

pomocowych 

Przejawia potencjał 
do wykorzystania 

podstawowej wiedzy 

teoretycznej z zakresu 
psychologii i 

pedagogiki w celu 
analizowania i 

interpretowania 
problemów 

wychowawczych, 

opiekuńczych i 
pomocowych 

Przejawia potencjał 
do zdecydowanego 

wykorzystania 

wiedzy teoretycznej 
z zakresu 

psychologii i 
pedagogiki w celu 

analizowania i 
interpretowania 

problemów 

wychowawczych, 
opiekuńczych i 

pomocowych 

Przejawia potencjał 
do inicjowania 

sytuacji służących 

wykorzystaniu 
wiedzy teoretycznej 

z zakresu 
psychologii i 

pedagogiki w celu 
analizowania i 

interpretowania 

problemów 
wychowawczych, 

opiekuńczych i 
pomocowych 

U2 Nie potrafi 

posługiwać się 

Potrafi w stopniu 

pobieżnym posługiwać 

Potrafi w stopniu 

poprawnym 

Potrafi w stopniu 

wyczerpującym 



 
 

78 

podstawowymi 
ujęciami 

teoretycznymi w 
celu analizowania 

motywów i wzorów 
ludzkich zachowań, 

diagnozowania i 

prognozowania 
sytuacji oraz 

strategii działań 
praktycznych 

się podstawowymi 
ujęciami 

teoretycznymi w celu 
analizowania 

motywów i wzorów 
ludzkich zachowań, 

diagnozowania i 

prognozowania 
sytuacji oraz strategii 

działań praktycznych 

posługiwać się 
podstawowymi 

ujęciami 
teoretycznymi w 

celu analizowania 
motywów i wzorów 

ludzkich zachowań, 

diagnozowania i 
prognozowania 

sytuacji oraz 
strategii działań 

praktycznych 

posługiwać się 
podstawowymi 

ujęciami 
teoretycznymi w 

celu analizowania 
motywów i wzorów 

ludzkich zachowań, 

diagnozowania i 
prognozowania 

sytuacji oraz 
strategii działań 

praktycznych 

U3  Nie potrafi ocenić 
przydatności 

typowych metod, 
procedur i dobrych 

praktyk do realizacji 

zadań związanych z 
różnymi sferami 

działalności 
pedagoga. 

Potrafi w sposób 
pobieżny ocenić 

przydatność typowych 
metod, procedur i 

dobrych praktyk do 

realizacji zadań 
związanych z różnymi 

sferami działalności 
pedagoga. 

Potrafi w sposób 
poprawny ocenić 

przydatność 
typowych metod, 

procedur i dobrych 

praktyk do 
realizacji zadań 

związanych z 
różnymi sferami 

działalności 

pedagoga. 

Potrafi w sposób 
prawidłowy i 

wyczerpujący 
ocenić przydatność 

typowych metod, 

procedur i dobrych 
praktyk do 

realizacji zadań 
związanych z 

różnymi sferami 

działalności 
pedagoga. 

K1  Unika własnych 
opinii na temat 

znaczenia nauk 

pedagogicznych dla 
utrzymania i 

rozwoju 
prawidłowych więzi 

w środowiskach 

społecznych i 
odnosi zdobytą 

wiedzę do 
projektowania 

działań 

zawodowych 

Podejmuje próby 
oceny znaczenia nauk 

pedagogicznych dla 

utrzymania i rozwoju 
prawidłowych więzi w 

środowiskach 
społecznych i odnosi 

zdobytą wiedzę do 

projektowania działań 
zawodowych 

Śmiało dokonuje 
ocen znaczenia 

nauk 

pedagogicznych dla 
utrzymania i 

rozwoju 
prawidłowych więzi 

w środowiskach 

społecznych i 
odnosi zdobytą 

wiedzę do 
projektowania 

działań 

zawodowych 

Śmiało dokonuje 
oceny znaczenia 

nauk 

pedagogicznych dla 
utrzymania i 

rozwoju 
prawidłowych więzi 

w środowiskach 

społecznych i 
odnosi zdobytą 

wiedzę do 
projektowania 

działań 

zawodowych 
dokonując przy tym 

krytycznej refleksji 
tych zjawisk 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: dr Sylwia Rydz 
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Elementy terapii pedagogicznej 
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Nazwa przedmiotu: Elementy terapii pedagogicznej 

Kod przedmiotu: MO_EW_4_1 

Rok akademicki: 2018/2019 

Język wykładowy: polski  

Zalecany semestr studiów: 6 

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM PRACY 

STUDENTA:  

Forma zajęć/ Praca Liczba godzin 
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WYMAGANIA WSTĘPNE 

* Podstawy psychologii i pedagogiki ogólnej 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy z zakresu terapii pedagogicznej, jej miejscem i 

znaczeniem w procesie dydaktyczno-wychowawczym. 

 Wskazanie roli działań praktycznych i zadań wytwórczych w procesie terapeutycznym. 

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 
efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

 

Odniesienie do efektów 

kształcenia dla kierunku 

W zakresie wiedzy 

W01 

rozpoznaje podstawowe symptomy ryzyka dysleksji u 

dzieci w różnym wieku 

 

K_W15, StN_W08, 

StN_W09 

  K_W16, StN_W10  

 

W02 

wskazuje właściwe metody i formy pracy z dziećmi z 

różnymi zaburzeniami percepcyjno –motorycznymi  

i szacuje czas pracy niezbędny dla uzyskania 

pożądanych zmian w pracy korekcyjno-

kompensacyjnej 

K_W15, StN_W08, 

StN_W09 

  K_W16, StN_W10  

 

W03 

porządkuje posiadaną wiedzę dotyczącą specyficznych 

trudności w uczeniu się  oraz poszukuje 

innowacyjnych  metod pracy z dziećmi i młodzieżą  

K_W15, StN_W08, 

StN_W09 

  K_W16, StN_W10  

 

własna stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia 15 16 

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 85 84 

RAZEM 100 100 

Punkty ECTS 4 4 
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W04 
zna przepisy dotyczące organizacji pomocy dzieciom 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

K_W15, StN_W08, 

StN_W09 

  K_W16, StN_W10  

 

W zakresie umiejętności 

U01 

sporządza indywidualne programy pracy korekcyjno – 

kompensacyjnej z dzieckiem w zależności o 

rodzaju zaburzeń funkcji percepcyjno – 

motorycznych; 

K_U08,  

K_U09, StN_U07 

K_U10, StN_U08  

U02 

analizuje osiągane postępy w pracy z dzieckiem oraz 

pojawiające się trudności ,dokonuje korekty 

działań w celu zwiększenia efektywności  pracy 

korekcyjno –kompensacyjnej  

K_U08,  

K_U09, StN_U07 

K_U10, StN_U08  

U03 
poszukuje nowatorskich metod pomocy i je kompiluje, 

eksperymentuje  

K_U08,  

K_U09, StN_U07 

K_U10, StN_U08  

W zakresie kompetencji społecznych 

K01 

Akceptuje  dziecko i jego wychowawców bez względu 

na rodzaj i przyczyny trudności w uczeniu się, jest 

empatyczny i podejmuje wyzwania zawodowe 

K_K03, StN_K02 

K02 
Wykazuje inicjatywę i nie zraża się gdy pojawiają się 

trudności    

K_K03, StN_K02 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 
Symbol efektów 

kształcenia 

1.  

Pojęcie, istota i cele procesu terapii pedagogicznej, jej miejsce wśród 

innych rodzajów terapii. Diagnozowanie trudności w procesie 

uczenia się dzieci, jako podstawa planowania   kierunków terapii. 

W01 

2.  

Specyfika terapii pedagogicznej w szkole. Zasady terapii 

pedagogicznej i jej etapy. Przegląd metod terapii pedagogicznej. 

Pomoce dydaktyczne do zajęć korekcyjno-wyrównawczych. 

W02, W03 

3.  

Diagnozowanie trudności w nauce języka polskiego – typy trudności i 

rodzaje      oddziaływań. Dysleksja, dysgrafia i dysortografia jako 

szczególne przypadki zaburzeń. 

W01, U01 
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4.  

Diagnozowanie trudności w nauce matematyki – typy trudności i 

rodzaje oddziaływań. 
W01, U01, U02 

5.  

Terapia zaburzeń motywacji i osobowości dziecka w toku pracy 

reedukacyjno-wyrównawczej. Formy terapii w zaburzeniach  

zachowania dzieci. 

W02, W03, U01, 

K01, K02 

6.  

Struktura organizacyjna i podstawy prawne zajęć terapii 

pedagogicznej 

Współpraca z domem dziecka zaburzonego 

W04, K01, K02 

 

METODY KSZTAŁCENIA (do wyboru: wykład, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda 
problemowa, dyskusja dydaktyczna, analiza indywidualnego przypadku, metoda projektowa, metoda 

warsztatowa, seminarium, burza mózgów, techniki dramowe, inne) 

 analiza indywidualnego przypadku 

 klasyczna metoda problemowa 

 metoda projektów 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA (do wyboru: Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub 

dodatkowymi materiałami; Przygotowanie prac zaliczeniowych; Przygotowanie, realizacja i ewaluacja 
projektów; Przygotowanie się do zaliczenia i/lub egzaminu; Inne formy pracy własnej w ramach 

przedmiotu, jakie?) 

* Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 

* Przygotowanie pracy zaliczeniowej 

 

       LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Badura J., Lepalczyk I. (red.), (1987), Elementy diagnostyki pedagogicznej, Warszawa 
2. Bieleń B.(1993), Diagnoza psychopedagogiczna w edukacji szkolnej w: „Problemy Opiekuńczo – 

Wychowawcze”, 1993 nr 8, 
3. Bogdanowicz M.(2004), Trudności w pisaniu u dzieci, Gdańsk 

4. Czajkowska I., Herda K.(2005), Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w szkole, Warszawa 

5. Kaja B.(2001), Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz  
 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Andrychowska-Biegacz J., (2000), Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych:50 przykładów 

zajęć do  praktycznego wykorzystania, Rzeszów  

2. Balejko A., (2001), Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu : dla rodziców i nauczycieli, 

Białystok  

3. Florkiewicz V. (red.) (2003),Terapia pedagogiczna - scenariusze zajęć, Łódź  

4. Gąsowska T.(1978), Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, cz. II, 

Warszawa  

5. Gruszczyk E., Moroz H.(2002), Kształtowanie struktury i wiedzy matematycznej u dzieci do 10 roku 
życia, diagnoza i terapia, Warszawa  

6. Grzelachowska H.(2003), Ćwiczenia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, Warszawa  

7. Jarosz, E.,  E. Wysocka E., (2006), Diagnoza psychopedagogiczna, Warszawa  

8. Malendowicz J.(2000), O trudnej sztuce czytania i pisania, Warszawa  

9. Sawa B.(2004), Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, Warszawa 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Aktywność 

na  
zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania e-
learningowe 

Inne 

W1-W4     + +   

U1-U3     
+ 

+   

K1-K2     
+ 

   

 
 

KRYTERIA OCENY 

 
Efekt kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W1 Nie rozpoznaje 

podstawowych 

symptomów ryzyka 
dysleksji u dzieci w 

różnym wieku 

Rozpoznaje 

nieliczne 

symptomy 

symptomy ryzyka 

dysleksji u dzieci w 

różnym wieku 

 

rozpoznaje 

większość 

podstawowych 

symptomów 

ryzyka dysleksji u 

dzieci w różnym 

wieku 

 

rozpoznaje 

podstawowe 

symptomy ryzyka 

dysleksji u dzieci w 

różnym wieku 

 

W2 Nie potrafi wskazać 

właściwych metod i 
form pracy z 

dziećmi z różnymi 

zaburzeniami 
percepcyjno –

motorycznymi i nie 
potrafi oszacować 

czasu pracy 
niezbędnego dla 

uzyskania 

pożądanych zmian 
w pracy 

korekcyjno-
kompensacyjnej 

Potrafi wskazać 

niektóre metody i 
formy pracy z 

dziećmi z różnymi 

zaburzeniami 
percepcyjno –

motorycznymi ale 
nie oszacować 

czasu pracy 
niezbędnego dla 

uzyskania 

pożądanych zmian 
w pracy 

korekcyjno-
kompensacyjnej 

wskazuje 

większość 

właściwych 

metod i form 

pracy z dziećmi z 

różnymi 

zaburzeniami 

percepcyjno –

motorycznymi  i 

szacuje czas 

pracy niezbędny 

dla uzyskania 

pożądanych 

zmian w pracy 

korekcyjno-

kompensacyjnej 

wskazuje 

właściwe metody 

i formy pracy z 

dziećmi z różnymi 

zaburzeniami 

percepcyjno –

motorycznymi  i 

szacuje czas 

pracy niezbędny 

dla uzyskania 

pożądanych 

zmian w pracy 

korekcyjno-

kompensacyjnej 

W3 Nie potrafi 
uporządkować 

wiedzy 
dotyczącej 

specyficznych 

porządkuje 

posiadaną wiedzę 

dotyczącą 

specyficznych 

porządkuje 

posiadaną wiedzę 

dotyczącą 

specyficznych 

porządkuje 

posiadaną wiedzę 

dotyczącą 

specyficznych 
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trudności w 
uczeniu się  i nie 

poszukuje 
innowacyjnych  

metod pracy z 
dziećmi i 

młodzieżą 

trudności w 

uczeniu się  ale 

nie poszukuje 

innowacyjnych  

metod pracy z 

dziećmi i 

młodzieżą 

 

trudności w 

uczeniu się  oraz 

poszukuje 

innowacyjnych  

metod pracy z 

dziećmi i 

młodzieżą  

 

trudności w 

uczeniu się  oraz 

poszukuje i 

trafnie 

dostosowuje 

innowacyjne  

metody pracy z 

dziećmi i 

młodzieżą  

 

W4 Nie zna przepisów 
dotyczących 

organizacji pomocy 
dzieciom ze 

specjalnymi 

potrzebami 
edukacyjnymi 

Wybiórczo 
podaje przepisy 

dotyczące 
organizacji pomocy 

dzieciom ze 

specjalnymi 
potrzebami 

edukacyjnymi 

Orientuje się ogólnie w 
przepisach 

dotyczących 
pomocy dzieciom 

ze specjalnymi 

potrzebami 
edukacyjnymi 

zna przepisy 

dotyczące 

organizacji 

pomocy dzieciom 

ze specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi 

U01 

Nie potrafi 

sporządzić  

indywidualnych 

programów pracy 

korekcyjno – 

kompensacyjnej 

z dzieckiem  

Sporządza 
elementy 

typowych 
indywidualnych 

programów pracy 

korekcyjno – 
kompensacyjnej 

z dzieckiem w 
zależności o 

rodzaju zaburzeń 

funkcji 
percepcyjno – 

motorycznych; 

sporządza 

indywidualne 

programy pracy 

korekcyjno – 

kompensacyjnej z 

dzieckiem w 

zależności o 

rodzaju zaburzeń 

funkcji 

percepcyjno – 

motorycznych z 

pomocą 

nauczyciela 

Samodzielnie 

sporządza 

indywidualne 

programy pracy 

korekcyjno – 

kompensacyjnej z 

dzieckiem w 

zależności o 

rodzaju zaburzeń 

funkcji 

percepcyjno – 

motorycznych; 

U02 

Nie potrafi poddać 

analizie postępów 

w pracy z 

dzieckiem  

 

analizuje osiągane 

postępy w pracy z 

dzieckiem oraz 

pojawiające się 

trudności , ale nie 

dokonuje korekty 

działań w celu 

zwiększenia 

efektywności  

pracy korekcyjno –

kompensacyjnej  

 

Z pomocą 

nauczyciela 

analizuje osiągane 

postępy w pracy z 

dzieckiem oraz 

pojawiające się 

trudności 

,dokonuje korekty 

działań w celu 

zwiększenia 

efektywności  

pracy korekcyjno –

kompensacyjnej  

 

Samodzielnie 

analizuje osiągane 

postępy w pracy z 

dzieckiem oraz 

pojawiające się 

trudności 

,dokonuje korekty 

działań w celu 

zwiększenia 

efektywności  

pracy korekcyjno –

kompensacyjnej  

 

U03 
Nie poszukuje 

nowatorskich 

poszukuje 

nowatorskich 

poszukuje 

nowatorskich 

poszukuje 

nowatorskich 
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metod pomocy  

 

metod pomocy  metod pomocy i je 

kompiluje z 

pomocą 

nauczyciela  

 

metod pomocy i je 

samodzielnie 

kompiluje, 

eksperymentuje  

 

K01 

Nie akceptuje  

dziecka i jego 

wychowawców bez 

względu na rodzaj i 

przyczyny trudności 

w uczeniu się 

Akceptuje  dziecko 

i jego 

wychowawców bez 

względu na rodzaj i 

przyczyny trudności 

w uczeniu się,  ale 

nie jest 

empatyczny i 

gotowy do 

podejmowania 

wyzwań 

zawodowych 

Akceptuje  dziecko 

i jego 

wychowawców bez 

względu na rodzaj i 

przyczyny trudności 

w uczeniu się, jest 

empatyczny i 

gotowy do 

podejmowania 

wyzwań 

zawodowych 

Akceptuje  dziecko 

i jego 

wychowawców bez 

względu na rodzaj i 

przyczyny trudności 

w uczeniu się, jest 

empatyczny i 

podejmuje 

wyzwania 

zawodowe 

K02 

Nie wykazuje 

inicjatywy i zraża 

się gdy pojawiają 

się trudności    

 

Wykazuje 

niewielką  

inicjatywę i zraża 

się gdy pojawiają 

się trudności    

 

Wykazuje średnią 

inicjatywę i nie 

zraża się gdy 

pojawiają się 

trudności    

 

Wykazuje dużą 

inicjatywę i nie 

zraża się gdy 

pojawiają się 

trudności    

 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: dr hab. Stanisław Lipiński (prof. AHE) 
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Studia stopnia : I 

 

Nazwa przedmiotu: Psychologiczne podstawy trudności i niepowodzeń szkolnych 

Kod przedmiotu:MO_EW_4_2 
Rok akademicki: 2018/2019 

Język wykładowy: polski 
Zalecany semestr studiów:  6 

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY STUDENTA:  

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

*Psychologia ogólna 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami – psychologicznych podstaw trudności                                   

i niepowodzeń szkolnych. 

 Prezentacja różnych zaburzeń powodujących trudności w nauce i w konsekwencji niepowodzenia 

szkolne. 

 Pokazanie wpływu jaki mogą mieć choroby i zaburzenia zachowania na przebieg nauki w szkole. 

 Nauka wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy i codziennym życiu. 

 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 

efektów 

kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia dla 

Forma zajęć/ Praca własna 
Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 15 16 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 85 84 

RAZEM 100 100 

Punkty ECTS 4 4 
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kierunku 

W zakresie wiedzy 

K_W01 

Student zna terminologię używaną w pedagogice i 

psychologii, dotyczącą trudności              i 

niepowodzeń szkolnych. Omawia najczęściej 

występujące trudności w nauce. Analizuje 

zachowania ucznia mającego trudności w nauce. 

Rozumie istotę funkcjonalności, harmonii i 

dysharmonii, normy i patologii. 

K_W01  

 

K_W02 

Student wymienia i opisuje trudności w nauce dziecka z 

zaburzeniami wzroku, słuchu             i mowy a 

także dziecka z opóźnionym rozwojem ruchowym. 

Przedstawia i omawia zaburzenia tj.: dysleksja, 

dysgrafia, dyskalkulia oraz ich wpływ na 

niepowodzenia                 w nauce. Ma 

uporządkowaną wiedzę obejmującą teorię, 

terminologię i metodykę badań omawianych 

zagadnień. 

K_W01  

 

K_W03 

Student opisuje i przedstawia trudności dziecka w nauce 

związane z warunkami ekonomiczno-społecznymi i 

błędami wychowawczymi rodziców. Ma pogłębioną 

wiedzę na temat rozwoju i funkcjonowania 

człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, 

psychologicznym i społecznym. 

K_W09, StN_W04 

K_W04 

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat trudności 

w nauce u dzieci przewlekle somatycznie chorych 

oraz dzieci z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami 

nerwicowymi i psychicznymi. Ma pogłębioną wiedzę 

o źródłach i miejscu pedagogiki,               o jej 

przedmiotowych powiązaniach z innymi dyscyplinami 

także z medycyną. 

K_W13 

W zakresie umiejętności 

K_U01 

Student posiada umiejętność obserwowania wszelkich 
trudności w nauce, prezentuje i śledzi ich skutki – 

jakimi są niepowodzenia w nauce. Potrafi pisemnie i 

ustnie wypowiadać się na tematy dotyczące 

zagadnień pedagogicznych. 

K_U01, StN_U01 

StN_U02 

K_U02 

Student rozpoznaje i opisuje szczegółowo poszczególne 

trudności, łączy                                  z 

powodującymi je zaburzeniami. Ma pogłębione 

umiejętności obserwowania, diagnozowania, 

racjonalnego oceniania złożonych sytuacji 

edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów 

ludzkich zachowań. 

K_U01, StN_U01 

StN_U02, 

K_U02, StN_U03 

K_U03 Student rozpoznaje i opisuje wpływ różnych czynników K_U06 
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zewnętrznych na trudności dziecka w nauce. Ocenia 

i śledzi klimat w rodzinie, inicjuje poprawne relacje 

czy postawy. Posiada pogłębione umiejętności 

prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości czy 

sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją 

w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych. 

W zakresie kompetencji społecznych 

K_K01 

Student jest przekonany o konieczności zachowania się 

w sposób profesjonalny                    i 

przestrzegania zasad etyki zawodowej w pracy z 

dziećmi niedowidzącymi, niedosłyszącymi , z 

zaburzeniami mowy i innymi zaburzeniami. 

K_K04, StN_K04 

K_K02 

Student odznacza się odpowiedzialnością za własne 

przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i 

prowadzone działania, czuje się odpowiedzialny za 

dzieci przewlekle somatycznie chore, dzieci z 

zaburzeniami nerwowymi i psychicznie chore. 

K_K07, StN_K07 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 

Symbol 
efektów 

kształcenia 

1. 
Trudności i niepowodzenia szkolne – definicje zagadnień, 

najczęściej prezentowane podziały trudności. 
K_W01,  

2. 
Najczęściej występujące trudności w uczeniu się,  czym się 

przejawiają. 

K_W01, 

K_U01, K_U02, 

K_K02 

3. Trudności dziecka w nauce – zaburzenia widzenia. K_W02, 

K_U01, K_U02 

4. Trudności dziecka w nauce – zaburzenia słuchu. K_W02, 

K_U01, K_U02 

5. Trudności dziecka w nauce – zaburzenia mowy.  K_W02, 

K_U01, K_U02 

6. Trudności dziecka w nauce – opóźniony rozwój ruchowy. K_W02, 

K_U01, K_U02 

7. Trudności dziecka w nauce – opóźniony rozwój umysłowy. K_W02, 

K_U01, K_U02 

8. Trudności dziecka w nauce – dyslekcja. K_W02, 

K_U01, K_U02 

9.  Trudności dziecka w nauce – dysgrafia. K_W02, 

K_U01, K_U02 

10.  Trudności dziecka w nauce – dyskalkulia. K_W02, 

K_U01, K_U02 

11. 
Trudności dziecka w nauce związane z czynnikami ekonomiczno-

społecznymi. 
K_W03, K_U03 
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12. 
Trudności w nauce związane z błędami wychowawczymi 

rodziców i nauczycieli. 
K_W03, K_U03 

13.  
Trudności w nauce dziecka z zaburzeniami zachowania, 

zaburzeniami nerwicowymi. 
K_W04 

14.  Trudności dziecka w nauce z chorobą psychiczną. K_W04 

15. 
Trudności w nauce dzieci przewlekle chorych (epilepsja, 

cukrzyca). 
K_W04 

16. 
Podsumowanie i ugruntowanie prezentowanych treści, 

przygotowanie do egzaminu. 

K_W01,K_W02
, K_W03, 

K_W04, K_K01 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA 

 (do wyboru: wykład, wykład konwersatoryjny, klasyczna metoda problemowa, dyskusja 

dydaktyczna, analiza indywidualnego przypadku, metoda projektowa, metoda warsztatowa, 

seminarium, burza mózgów, techniki dramowe, inne) 

* wykład 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

(do wyboru: Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub dodatkowymi materiałami; Przygotowanie 

prac zaliczeniowych; Przygotowanie, realizacja i ewaluacja projektów; Przygotowanie się do 

zaliczenia i/lub egzaminu; Inne formy pracy własnej w ramach przedmiotu, jakie?) 

* Zapoznanie się z literaturą przedmiotu i/lub dodatkowymi materiałami; 

* Przygotowanie się do zaliczenia i/lub egzaminu. 

 

 

LITERATURA PODSTAWOWA: 

 
1. Bragdon Alen D., Gamon David (2003)Kiedy mózg pracuje inaczej. ADHD – alkoholizm -autyzm-deja 

vu -dysleksja- leworęczność-słuch absolutny – pamięć fotograficzna-sezonowe zaburzenie 
afektywne- synestezja . Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 

2. Brzezińska Anna (2000)Psychologia wychowania w: Strelau Jan red.(2000)Psychologia. Podręcznik 

akademicki. Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 
3. Gruszczyk-Kolczyńska E. : Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Kraków 

2014, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola 
4. Konopnicki J.(1984) Opóźnienia w nauce szkolnej. Kraków, PAN  

 

 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. Zimbardo P. (2012) Psychologia i życie. Warszawa,  Wydawnictwo Naukowe PWN. 

2. Kostka – Szymańska Małgorzata,  Krasowicz - Kupis Grażyna red.(2007)Dysleksja: problem 
znany czy nieznany? Lublin. Wydawnictwo UMCS   

3. Kościelska Małgorzata(2006)Psychologia Kliniczna dziecka .w: Strelau Jan (2006) Psychologia 
.Podręcznik akademicki . Gdańsk  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 

4. Mendel Maria(2000)Partnerstwo rodziny, szkoły,  gminy. Toruń „Adam Marszałek” 
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METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwi
um 

Proje
kt 

Aktywnoś
ć na  

zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania 
e-

learningo
we 

Inne 

W01-W04  x       

U01-U03  x       

K01-K02  x       

 

 
 

 
KRYTERIA OCENY 

 

Efekt 
kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 
 

W01 Nie definiuje 

trudności w nauce 
i ich skutków.  

Definiuje 

trudności w nauce, 
ma problem ze 

wskazaniem 
niepowodzeń 

szkolnych jakie 

powodują. 

Definiuje 

trudności      w 
nauce, wskazuje 

jakie powodują 
skutki, omawia je. 

Definiuje i 

prezentuje 
omawiane 

zagadnienia. 
Analizuje 

zachowania ucznia 

mającego 
trudności w nauce. 

W02 Nie potrafi 

wymienić i omówić 
trudności w nauce 

dziecka z 
zaburzeniami : 

wzroku, słuchu i 
mowy, z 

opóźnionym 

rozwojem 
ruchowych i 

umysłowym, 
dziecka z 

dysgrafią, 

dysleksją i 
dyskalkulią. 

Wymienia i krótko 

omawia trudności 
dziecka w nauce z 

zaburzeniami : 
wzroku, słuchu i 

mowy, z 
opóźnionym 

rozwojem 

ruchowym i 
umysłowym, 

dziecka z 
dysleksją, 

dysgrafią i 

dyskalkulią 

Omawia trudności 

w nauce dziecka z 
zaburzeniami : 

wzroku, słuchu i 
mowy, z 

opóźnionym 
rozwojem 

ruchowym i 

umysłowym, 
dziecka z 

dysleksją, 
dysgrafią i 

dyskalkulią. 

Analizuje te 
trudności i ocenia 

ich skutki w 
procesie 

zdobywania 
wiedzy. 

Swobodnie 

przedstawia i 
szeroko omawia 

trudności w nauce 
dziecka z 

zaburzeniami : 
wzroku, słuchu, 

mowy, z 

opóźnionym 
rozwojem 

ruchowym i 
umysłowym 

dziecka z 

dysleksją, 
dysgrafią i 

dyskalkulią. Wie 
jak pomóc dziecku, 

jak próbować 
łagodzić skutki 

tych zaburzeń. 

W03 
 

 

 

Nie potrafi 
omówić trudności 

dziecka w nauce 

wywołanych 
warunkami 

ekonomiczno-

 Wymienia 
trudności dziecka 

w nauce wywołane 

warunkami 
ekonomiczno-

społecznymi i 

Wymienia i 
omawia trudności 

dziecka w nauce 

wywołane 
skutkami 

ekonomiczno-

Dokonuje pełnej 
analizy trudności 

dziecka w nauce 

wywołanych 
warunkami 

ekonomiczno-
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społecznymi i 
błędami 

wychowawczymi. 

błędami 
wychowawczymi, 

ma problem z ich 
omówieniem.          

społecznymi i 
błędami 

wychowawczymi, 
ma wiedzę na 

temat 
funkcjonowania 

dziecka w 

środowisku 
rodzinnym i 

szkolnym.    

społecznymi i 
błędami 

wychowawczymi. 
Modeluje 

zachowania 
rodziców i 

nauczycieli 

pracujących z 
takimi dziećmi. 

W04  Nie potrafi 
wskazać trudności 

w nauce dziecka 
przewlekle 

chorego, z 
zaburzeniami 

nerwicowymi i 

psychicznymi. 

Wskazuje 
trudności w nauce 

u dziecka 
przewlekle 

chorego, z 
zaburzeniami 

nerwicowymi i 

psychicznymi. Nie 
potrafi ich szerzej 

omówić. 

Wymienia i 
omawia trudności 

w nauce dziecka 
przewlekle 

chorego, z 
zaburzeniami 

nerwicowymi i 

psychicznymi. 

Dokonuje pełnej 
analizy trudności w 

nauce dziecka 
przewlekle 

chorego, z 
zaburzeniami 

nerwicowymi i 

psychicznym. Wie 
jak łagodzić skutki 

i chronić dziecko 
przed atakami 

rówieśników.  

U01 Nie potrafi 
określić 

poszczególnych 
trudności w nauce 

i wskazać związku 

z powodującymi je 
zaburzeniami. 

Określa 
poszczególne 

trudności w nauce 
i poszukuje 

związku z 

powodującymi je 
zaburzeniami. 

Określa i 
poszczególne 

trudności w nauce 
i ustala ich związek 

w powodującymi je 

zaburzeniami. 

Swobodnie 
analizuje 

poszczególne 
trudności w nauce 

mając na uwadze 

powodujące je 
zaburzenia. 

Dysponuje wiedzą 
na temat tych 

trudnych 

zagadnień 
pedagogicznych i 

psychologicznych. 
 

U02 Nie rozpoznaje 

wpływu różnych 
zaburzeń na 

trudności dziecka 
w nauce. 

Rozpoznaje wpływ 

różnych zaburzeń 
na trudności 

dziecka w nauce. 

Wskazuje i 

omawia wpływ 
różnych zaburzeń 

na trudności 
dziecka w nauce. 

Wskazuje i 

szczegółowo 
omawia różne 

zaburzenia (wzrok, 
słuch, mowa) na 

trudności dziecka 

w nauce. 
Prawidłowo ocenia 

sytuację dziecka i 
planuje pomoc. 

U03 Nie rozpoznaje 

wpływu czynników 
zewnętrznych na 

trudności dziecka 
w nauce. 

Rozpoznaje wpływ 

czynników 
zewnętrznych na 

trudności dziecka 
w nauce. 

Rozpoznaje i 

szacuje wpływ 
czynników 

zewnętrznych na 
trudności dziecka 

w nauce. 

Planuje jak 

przeciwdziałać 
skutkom wpływu 

czynników 
zewnętrznych na 

trudności dziecka 

w nauce. Modeluje 
zachowanie 

rodziców, 
rodzeństwa i 

nauczycieli z 

którymi 
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współpracuje. 

K01 Nie widzi potrzeby 

zmian relacji w 
pracy z dziećmi z 

dysfunkcjami 

wzroku, słuchu i 
mowy oraz innymi 

zaburzeniami. 

Widzi potrzebę 

zmian, nie potrafi 
jeszcze wskazać 

jakie zmiany 

proponuje w pracy 
z dziećmi z 

zaburzeniami 
wzroku, słuchu, 

mowy i innymi 

zaburzeniami. 

Dostrzega zalety 

zmian relacji w 
pracy z dziećmi z 

zaburzeniami 

wzroku, słuchu, 
mowy i innymi 

zaburzeniami. 

Zdecydowanie 

reaguje w 
sytuacjach 

trudnych, zaczyna 

od szybkiej 
diagnozy sytuacji. 

Kształtuje 
(modeluje) swoim 

przykładem 

postawy 
wychowanków i ich 

rodziców. 

K02 

 

 

 

 

Nie widzi potrzeby 

modyfikowania 

planu pracy z 
dzieckiem 

obciążonym 
trudnymi 

warunkami 

ekonomiczno-
społecznymi i 

błędami 

wychowawczymi. 

 

 

 

 

Widzi potrzebę 

zmian planu pracy 

z dzieckiem 
obciążonym 

trudnymi 
warunkami 

ekonomiczno-

społecznymi i 
błędami 

wychowawczymi. 
Nie potrafi tej 

zmiany 

przygotować. 

 

Widzi potrzebę 

zmian, planuje i 

inicjuje te zmiany. 
Analizuje postępy 

pracy z dziećmi 
obciążonymi  

trudnymi 

warunkami 
ekonomiczno-

społecznymi i 
błędami 

wychowawczymi. 

Oprócz analizy 

zainicjowanych 

zmian, podejmuje 
się roli 

wychowawczej, 
uczy dziecko 

nowych form 

zachowań, 
porządkuje                  

i organizuje 
dotychczasowe 

zachowanie. 

 

 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: mgr Karolina Ciomek  
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Praca z uczniem zdolnym 

 

  

Kierunek Pedagogika 

Wydział Zamiejscowy w Sieradzu 

Profil ogólnoakademicki 

Studia stopnia pierwszego 

Nazwa przedmiotu: Praca z uczniem zdolnym 

Kod przedmiotu:MO_EW_4_3 

Rok akademicki: 2018/2019 
Język wykładowy: polski   

Semestr studiów: 6 

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM 

PRACY STUDENTA:  

Forma zajęć/ Praca własna 

Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład   

Ćwiczenia   

Projekt 45 16 

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki zawodowe   

Praca własna studenta 30 59 

RAZEM 75 75 

Punkty ECTS 3 3 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE: 

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej 

 

CELE PRZEDMIOTU 

 identyfikacja i rozwijanie zdolności uczniów; 

 indywidualizacja procesu kształcenia; 
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 wzrost kompetencji metodycznych studentów; 

 poznawanie i rozpowszechnianie strategii i metod kształcenia uczniów zdolnych; 

 kształtowanie postawy wrażliwości na indywidualne cechy, uzdolnienia uczniów; 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

Symbol 

efektów 
kształcenia 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 
Student, który zaliczył przedmiot: 

Odniesienie 

do 

kierunkowych 
efektów 

kształcenia 

w zakresie wiedzy 

W01 
Charakteryzuje pojęcia zdolności i uzdolnień; 

 

K_W11, 

 

W02 
Wskazuje metody identyfikacji i rozwijania uzdolnień uczniów; 

 

K_W16, 

StN_W10 

W03 Opisuje Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych; 

K_W15, 
StN_W08 

StN_W09 

 

W04 

Nazywa bariery twórczej aktywności dziecka i opisuje metody 

ich przełamywania. 

 

K_W15, 

StN_W08 

StN_W09 

 
w zakresie umiejętności 

U01 
Stosuje metody identyfikacji i rozwijania uzdolnień uczniów 

 

K_U08,K_U09, 
StN_U07 

K_U13, 

StN_U13 

U02 
Projektuje własny warsztat metodyczny wspierający ucznia 

zdolnego; 

K_U08, 

K_U09, 

StN_U07 

K_U13, 

StN_U13 

U03 Diagnozuje Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych 

K_U08,K_U09, 

StN_U07 

K_U13, 

StN_U13 

U04 
Stosuje środki zapobiegające oraz elementy terapii dziecka z 

Syndromem Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych 

K_U08,K_U09 

StN_U07, 

K_U13 

U05 
Stosuje metody przełamywania barier twórczej aktywności 

dziecka 

K_U08,K_U09, 
StN_U07 

K_U13, 

StN_U13 

w zakresie kompetencji społecznych 

K01 

Podejmuje współpracę z nauczycielami, rodzicami i prawnymi 

opiekunami dzieci w celu wspierania zdolności i 

zainteresowań dziecka. 

K_K07, 

StN_K07 



 
 

95 

K02 
Nawiązuje współpracę z instytucjami wspierającymi uczniów 

zdolnych. 
K_K07, 

StN_K07 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 

Symbol 

efektów 

kształcenia 

1 

Czym różnią się zdolności i uzdolnienia? Jak diagnozować i rozwijać 

uzdolnienia uczniów  w klasach 1-3? Jak stymulować rozwijanie 
uzdolnień w toku kształcenia? Metody kształcenia stymulujące 

identyfikację i rozwijanie uzdolnień. 

 

W01, W02, 

U01, U02 

2 

Czy dzieci są mniej, bardziej, a może tak samo twórcze jak dorośli? 

Poziomy twórczości, twórczość dzieci, programy wspierające twórczość 

dzieci.  

 

U01 

3 

Dlaczego jedni uczniowie są mniej a inni bardziej twórczy? Bariery 

twórczej aktywności uczniów i ich przełamywanie. 

. 

W04, U05 

4 

Jaka jest rola nauczyciela w identyfikacji i rozwijaniu uzdolnień? 

Nauczyciel jako coach. 

 

U01, K01 

5 

Dlaczego dzieci zdolne nie radzą sobie w szkole? Syndrom 

Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych – diagnoza i terapia. 

 

W03, U01, 

U03, U04 

6 
Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy opieki nad dzieckiem 

zdolnym. 
K01, K02 

 

 

METODY KSZTAŁCENIA:  

 wykład tradycyjny i konwersatoryjny  

 dyskusja dydaktyczna 

 ćwiczenia problemowe 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA: 

 Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 

 Przygotowanie, realizacja i ewaluacja projektów 

 

LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Limont W. (2010) Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować, Gdańsk, GWP. 

2. Rimm S.B. (2000) Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole, Poznań, Wydawnictwo Moderski i 
S-ka. 

3. Sękowski A. red. (2005) Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań. Warszawa, PWN. 
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

8. Szmidt K.J. (2007) Pedagogika twórczości, Gdańsk, GWP. 

9. Szmidt K.J. (2008) Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów 
grupowych, Gliwice, Wydawnictwo HELION. 

10. Tokarz A. (1989) O wzbudzaniu ciekawości, cz.1: Charakterystyka zjawiska, „Przegląd 

Psychologiczny” nr3, s.740. 
11. Limont W. (2005) Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych, Kraków, Impuls. 

12. Sękowski A.E. (2000) Osiągnięcia uczniów zdolnych, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL. 
13. Sękowski, A., Klinkosz, W. (2010). Zdolności człowieka w perspektywie współczesnej psychologii. 

 
 

NETOGRAFIA: 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Aktywność 
na  
zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania e-
learningowe 

Inne 

W1-W4    x     

U1-U5    x     

K1-K3    x     

KRYTERIA OCENY 

 

Efekt kształcenia 

 

Na ocenę 2 

 

Na ocenę 3 

 

Na ocenę 4 

 

Na ocenę 5 

 

W01 

Nie potrafi 

scharakteryzować 
pojęcia zdolności i 

uzdolnień; 

 

Definiuje pojęcia 
zdolności i 

uzdolnień; 

 

Charakteryzuje 
pojęcia zdolności i 

uzdolnień; 

 

Charakteryzuje 

pojęcia zdolności i 

uzdolnień; Podaje 
klasyfikacje 

zdolności ze 
względu na 

wybrane kryterium; 

 

W02 

Nie podaje metod 
identyfikacji i 

rozwijania 

uzdolnień uczniów; 

 

Wskazuje 

przynajmniej jedną 
metodę 

identyfikacji i 

rozwijania 

uzdolnień uczniów; 

 

Wskazuje  

minimum dwie 
metody 

identyfikacji i 

rozwijania 

uzdolnień uczniów; 

 

Wskazuje metody 
identyfikacji i 

rozwijania 

uzdolnień uczniów; 

 

W03 

Nie zna definicji 
pojęcia Syndrom 

Nieadekwatnych 

Osiągnięć 

Definiuje Syndrom 
Nieadekwatnych 

Osiągnięć 

Szkolnych; 

Opisuje Syndrom 
Nieadekwatnych 

Osiągnięć 

Szkolnych; 

Opisuje Syndrom 

Nieadekwatnych 

Osiągnięć 
Szkolnych i podaje 

charakterystykę 
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Szkolnych; dzieci dotkniętych 

SNO 

W04 

Nie potrafi 

scharakteryzować 

barier twórczej 
aktywności dziecka 

i opisuje metody 

ich przełamywania. 

 

Nazywa bariery 

twórczej 

aktywności dziecka 
ale nie  opisuje 

metod ich 

przełamywania. 

 

Nazywa bariery 
twórczej 

aktywności dziecka 
i opisuje metody 

ich przełamywania. 

 

Nazywa bariery 
twórczej 

aktywności dziecka 

i opisuje metody 
ich przełamywania. 

Podaje własne 
pomysły ich 

przełamywania. 

 

U01 

Nie stosuje metod 
identyfikacji i 

rozwijania 

uzdolnień uczniów 

 

Podejmuje próby 

stosowania metody 
identyfikacji i 

rozwijania 

uzdolnień uczniów 

 

Stosuje niektóre 

metody 
identyfikacji i 

rozwijania 

uzdolnień uczniów 

 

Stosuje metody 
identyfikacji i 

rozwijania 

uzdolnień uczniów 

 

U02 

Nie potrafi 

zaprojektować 
własnego 

warsztatu 
metodycznego 

wspierającego 

ucznia zdolnego; 

Podejmuje próby 

projektowania 
warsztatu 

metodycznego 

wspierającego 

ucznia zdolnego; 

Projektuje warsztat 
metodyczny 

wspierający ucznia 

zdolnego; 

Projektuje własny 
warsztat 

metodyczny 
wspierający ucznia 

zdolnego; 

U03 
Nie potrafi 

zdiagnozować SNO 

Podejmuje próby 
diagnozowania 

Syndromu 
Nieadekwatnych 

Osiągnięć 

Szkolnych 

Diagnozuje 
Syndrom 

Nieadekwatnych 

Osiągnięć 

Szkolnych 

Diagnozuje 

Syndrom 
Nieadekwatnych 

Osiągnięć 

Szkolnych i 
poddaje analizę 

krytycznej ocenie. 

U04 

Nie stosuje 
środków 

zapobiegających 

oraz elementów 
terapii dziecka z 

Syndromem 
Nieadekwatnych 

Osiągnięć 

Szkolnych 

Podejmuje próby 
stosowania 

środków 
zapobiegających 

oraz elementów 
terapii dziecka z 

Syndromem 

Nieadekwatnych 
Osiągnięć 

Szkolnych 

Stosuje niektóre 
środki 

zapobiegające oraz 

elementy terapii 
dziecka z 

Syndromem 
Nieadekwatnych 

Osiągnięć 

Szkolnych 

Stosuje środki 

zapobiegające oraz 
elementy terapii 

dziecka z 
Syndromem 

Nieadekwatnych 

Osiągnięć 

Szkolnych 

U05 

Nie stosuje metod 
przełamywania 

barier twórczej 

aktywności dziecka 

Podejmuje próby 
stosowania metod 

przełamywania 
barier twórczej 

aktywności dziecka 

Stosuje niektóre  
metody 

przełamywania 
barier twórczej 

aktywności dziecka 

Stosuje metody 
przełamywania 

barier twórczej 

aktywności dziecka 

K01 

Nie podejmuje 
współpracy z 

nauczycielami, 
rodzicami i 

prawnymi 

opiekunami dzieci 
w celu wspierania 

Podejmuje próby 
współpracy z 

nauczycielami, 
rodzicami i 

prawnymi 

opiekunami dzieci 
w celu wspierania 

Podejmuje 
współpracę z 

nauczycielami, 
rodzicami i 

prawnymi 

opiekunami dzieci 
w celu wspierania 

Podejmuje trwałą 
współpracę z 

nauczycielami, 
rodzicami i 

prawnymi 

opiekunami dzieci 
w celu wspierania 
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zdolności i 
zainteresowań 

dziecka. 

zdolności i 
zainteresowań 

dziecka. 

zdolności i 
zainteresowań 

dziecka. 

zdolności i 
zainteresowań 

dziecka. 

K02 

Nie nawiązuje 

współpracy z 

instytucjami 
wspierającymi 

uczniów zdolnych. 

Podejmuje próby 

współpracy z 

instytucjami 
wspierającymi 

uczniów zdolnych. 

Nawiązuje 

współpracę z 

instytucjami 
wspierającymi 

uczniów zdolnych. 

Nawiązuje trwałą 

współpracę z 

instytucjami 
wspierającymi 

uczniów zdolnych. 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: dr Kamila Witerska 

 

 

 

Przedmiot kierunku dyplomowania 

 

  

Kierunek: Pedagogika 

Wydział Zamiejscowy w Sieradzu 

Profil ogólnoakademicki  

Studia I stopnia 

Nazwa przedmiotu: Przedmiot kierunku dyplomowania 

Kod przedmiotu:MO_EW_4_4 
Rok akademicki:2018/2019 

Język wykładowy: polski 

Zalecany semestr studiów: 6 

 

LICZBA PUNKTÓW ECTS I ICH ROZKŁAD Z UWZGLĘDNIENIEM POSZCZEGÓLNYCH FORM  

PRACY STUDENTA:  

Forma zajęć/ Praca 

własna 

Liczba godzin 

stacjonarne niestacjonarne 

Wykład 30 16 

Ćwiczenia   

Projekt   

Seminarium   

Warsztaty   

Laboratorium   

E-learning   

Studenckie praktyki 

zawodowe 
  

Praca własna studenta 70 84 

RAZEM 100 100 



 
 

99 

 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE 

*Podstawy wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej, teorii wychowania, psychologii rozwojowej i 

wychowawczej, socjologii wychowania 

*Umiejętności prowadzenia badan społecznych w zakresie diagnozy potrzeb środowiska lokalnego 

*Znajomość metodyki pracy społeczno-opiekuńczej 

 

CELE PRZEDMIOTU 

*Przekazanie aktualnej wiedzy na temat społecznych uwarunkowań edukacji, uzyskanie przez 

studenta umiejętności refleksyjnej wypowiedzi na piśmie, wyczulenie na najważniejsze kwestie 
społeczne i profilaktyczne, wyposażenie studenta w narzędzia edukacyjne niezbędne do 

samodzielnego przeprowadzania badań w zakresie wybranej specjalności 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA  

 

Symbol 
efektów 

kształceni

a 

Opis zamierzonych efektów kształcenia 

 

Odniesienie do 
efektów 

kształcenia dla 

kierunku 

W zakresie wiedzy 

W01 
w odniesieniu do studiowanej specjalności poprawnie 

definiuje zadania i dziedziny polityki społecznej  K_W16 

W02 

posiada wiedzę na temat głównych środowisk 

wychowawczych, ich specyfiki  i procesów w nich 

zachodzących  

K_W10 

StN_W05 

W03 

ma elementarną wiedzę o projektowaniu i 

prowadzeniu badań diagnostycznych   w praktyce 

pedagogicznej poszerzoną                      w 

odniesieniu do odpowiednich etapów 

edukacyjnych  

K_W12 

StN_W06 

W zakresie umiejętności 

U01 

poprawnie przeprowadza  obserwacje środowiska 

lokalnego i na jej podstawie poddaje analizie 

konkretny problem społeczny, potrafi w sposób 
precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na 

piśmie, na tematy dotyczące konkretnych 
problemów społecznych, z wykorzystaniem 

różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno 

z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin 

K_U01 , K_U06  

U02 

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami 

teoretycznymi w celu analizowania motywów i 

wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i 

K_U03 

Punkty ECTS 4 4 
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prognozowania sytuacji oraz analizowania 

strategii działań praktycznych w odniesieniu do 

pomocy społecznej 

W zakresie kompetencji społecznych 

K01 

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 

zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje 

oceny własnych kompetencji i doskonali 

umiejętności w trakcie realizowania działań 

pedagogicznych w zakresie realizacji polityki 

społecznej obszarze wybranej specjalności  

K_K01 

StN_K01 

K02 

jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w 

badaniach naukowych w obszarze badań 

pedagogicznych w obszarze wybranej specjalności 
K_K06 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Lp. Treści programowe 

Symbol 

efektów 

kształcenia 

1 Pojecie, dziedziny i zadania polityki społecznej w Polsce  W02 

2 
Środowiska wychowawcze, ich specyfika  i procesy w nich 

zachodzących  
W01, W02  

3 
Polityka społeczna realizowana w odniesieniu do różnych 

środowisk (dzieci młodzieży, dorosłych, seniorów) 

W03, U01, 

K01  

4 
Obserwacje środowiska lokalnego, analiza konkretnego problemu 

społeczny 
U01 

5 

Analiza motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i 

prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań 

praktycznych w odniesieniu do pomocy społecznej 

W01, U02 

6 
Badania naukowe jako narzędzie rozwiązywania konkretnych 

problemów społecznych  

W02, 

w03U01, 

K01 

7 Etyczny wymiar badań naukowych  K02 

8 Realizacja polityki społecznej na szczeblu lokalnym 
W01, W02, 

U02, K01 

 

METODY KSZTAŁCENIA 

*wykład konwersatoryjny 

*analiza indywidualnego przypadku 

 

PRACA INDYWIDUALNA STUDENTA  

*Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 
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*Przygotowanie pracy zaliczeniowej 

*Przygotowanie się do zaliczenia i egzaminu 

 
LITERATURA PODSTAWOWA: 

1. Baragan F.M., Maćkowicz J., Szarota Z., Kultura pokoju, trójgłos edukacyjny. Impuls, Kraków 2016 

2. Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, J. Piekarski, T. 
Pilch, W. Theiss, D. Urbaniak-Zając (red.), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010 

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. KijakR.J., SzarotaZ.,Starość. Między diagnozą a działaniem. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 

Warszawa 2013 [http://irss.pl/wp-content/uploads/2014/01/Staro%C5%9B%C4%87.pdf] 

2. Oświata dorosłych wobec jednostek i grup defaworyzowanych. Ku społecznej jedności, Z. Szarota 
(red.), Wydaw. Naukowe UP, Kraków 2012 

3. Panek A., Szarota Z., Społeczny wymiar edukacji w środowiskach lokalnych – studium przypadku, 

[w:] Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej, pod red. nauk. E. 

Solarczyk-Ambrozik, Wydaw. Naukowe UAM, Poznań 2013, s. 391-410. 

4. Szarota Z., Problemy kobiet – ofiar przemocy rodzinnej a zadania edukacji społecznej, „Debata 

Edukacyjna” 2013, s. 62-77 [http://www.debataed.up.krakow.pl/publikacje/D6.pdf] lub: Szarota Z., 

Opression versus liberation. Awareness of domestic violence victims` rights, [w:] Women in different 

global contexts. Culture – Gender – Violence, ed. by J. Maćkowicz, E. Pająk- Ważna, Oficyna 

Wydawnicza „Impuls“,  Kraków 2014, p. 209-222 

 

 

NETOGRAFIA: 

 

4. www.stat.gov.pl zakładka PUBLIKACJE 

5. www.mpips.gov.pl 
 

METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 
kształcenia 

Metoda weryfikacji efektów kształcenia 

Egzamin 
ustny 

Egzamin 
pisemny 

Kolokwium Projekt 
Aktywność 

na  
zajęciach 

Praca 
pisemna 

Zadania e-
learningowe 

Inne* 

W1-W3 X    X    

U1-U2 X    X    

K1-K2     X    

*Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy zasobów środowiska lokalnego, przedstawienie analizy demograficznej 
– struktura pokoleniowa miejscowości zamieszkania, przeprowadzenie wywiadu ze starszym wiekiem 

mieszkańcem na temat jego potrzeb, stanu wiedzy dotyczącej dostępności instytucji kulturalno-oświatowych 

i pomocowych (wg dostarczonych dyspozycji) 
 

KRYTERIA OCENY 

 
Efekt 

kształcenia 

 
Na ocenę 2 

 
Na ocenę 3 

 
Na ocenę 4 

 
Na ocenę 5 

 

W1 Student w Student w  Student w Student w 

http://www.stat.gov.pl/
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odniesieniu do 
studiowanej 

specjalności nie 
potrafi zdefiniować  

zadań i dziedzin 
polityki społecznej 

odniesieniu do 
studiowanej 

specjalności 
dostatecznie  

definiuje zadania 
i dziedziny 

polityki 

społecznej 

odniesieniu do 
studiowanej 

specjalności 
poprawnie 

definiuje zadania i 
dziedziny polityki 

społecznej 

odniesieniu do 
studiowanej 

specjalności nad 
wyraz dobrze   

definiuje zadania i 
dziedziny polityki 

społecznej 

W2 
Student nie 
posiada  wiedzy na 

temat głównych 
środowisk 

wychowawczych, 

ich specyfiki  i 
procesów w nich 

zachodzących 

Student posiada 

bardzo ogólną 

wiedzę na temat 
głównych 

środowisk 
wychowawczych, 

ich specyfiki  i 
procesów w nich 

zachodzących 

Student posiada 
dobrą wiedzę na 

temat głównych 
środowisk 

wychowawczych, 

ich specyfiki  i 
procesów w nich 

zachodzących 

Student posiada 

bardzo dobrą 

wiedzę na temat 
głównych 

środowisk 
wychowawczych, 

ich specyfiki  i 
procesów w nich 

zachodzących 

W3 

Student nie  

przeprowadza  
obserwacji 

środowiska 
lokalnego i na jej 

podstawie nie 
potrafi poddawać  

analizie 

konkretnych 
problemów 

społecznych, nie  
potrafi w sposób 

precyzyjny i spójny 

wypowiadać się w 
mowie i na piśmie, 

na tematy 
dotyczące 

konkretnych 

problemów 
społecznych, z 

wykorzystaniem 
różnych ujęć 

teoretycznych, 
korzystając 

zarówno z dorobku 

pedagogiki, jak i 
innych dyscyplin 

Student w 
ograniczonym 

zakresie  

przeprowadza  
obserwacje 

środowiska 
lokalnego i na 

jej podstawie 
poddaje analizie 

konkretny 

problem 
społeczny, 

potrafi w sposób 
precyzyjny i 

spójny 

wypowiadać się 
w mowie i na 

piśmie, na 
tematy 

dotyczące 

konkretnych 
problemów 

społecznych, z 
wykorzystaniem 

różnych ujęć 
teoretycznych, 

korzystając 

zarówno z 
dorobku 

pedagogiki, jak i 
innych dyscyplin 

Student 
poprawnie 

przeprowadza  
obserwacje 

środowiska 

lokalnego i na jej 
podstawie poddaje 

analizie konkretny 
problem 

społeczny, potrafi 

w sposób 
precyzyjny i 

spójny 
wypowiadać się w 

mowie i na piśmie, 
na tematy 

dotyczące 

konkretnych 
problemów 

społecznych, z 
wykorzystaniem 

różnych ujęć 

teoretycznych, 
korzystając 

zarówno z 
dorobku 

pedagogiki, jak i 
innych dyscyplin 

Student bardzo 
dobrze 

przeprowadza  
obserwacje 

środowiska 

lokalnego i na jej 
podstawie poddaje 

analizie konkretny 
problem 

społeczny, potrafi 

w sposób 
precyzyjny i 

spójny 
wypowiadać się w 

mowie i na piśmie, 
na tematy 

dotyczące 

konkretnych 
problemów 

społecznych, z 
wykorzystaniem 

różnych ujęć 

teoretycznych, 
korzystając 

zarówno z 
dorobku 

pedagogiki, jak i 
innych dyscyplin 

U1 Student ma 

świadomości 
poziomu swojej 

wiedzy i 
umiejętności, nie  

rozumie potrzeby 

ciągłego 
dokształcania się 

zawodowego i 
rozwoju 

Student ma 

pobieżną 
świadomość 

poziomu swojej 
wiedzy i 

umiejętności, w 

ograniczonym 
zakresie  

rozumie 
potrzebę 

Student ma 

świadomość 
poziomu swojej 

wiedzy i 
umiejętności 

rozumie potrzebę 

ciągłego 
dokształcania się 

zawodowego i 
rozwoju 

Student ma 

doskonałą 
świadomość 

poziomu swojej 
wiedzy i 

umiejętności, 

bardzo dobrze  
rozumie potrzebę 

ciągłego 
dokształcania się 
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osobistego, nie 
dokonuje oceny 

własnych 
kompetencji i nie 

doskonali 
umiejętności w 

trakcie realizowania 

działań 
pedagogicznych w 

zakresie realizacji 
polityki społecznej 

obszarze wybranej 

specjalności 

ciągłego 
dokształcania się 

zawodowego i 
rozwoju 

osobistego, 
dokonuje 

ogólnej oceny 

własnych 
kompetencji i 

dostatecznie 
doskonali 

umiejętności w 

trakcie 
realizowania 

działań 
pedagogicznych 

w zakresie 
realizacji polityki 

społecznej 

obszarze 
wybranej 

specjalności 

osobistego, 
dokonuje oceny 

własnych 
kompetencji i 

doskonali 
umiejętności w 

trakcie 

realizowania 
działań 

pedagogicznych w 
zakresie realizacji 

polityki społecznej 

obszarze wybranej 
specjalności 

zawodowego i 
rozwoju 

osobistego, 
dokonuje oceny 

własnych 
kompetencji i 

bardzo dobrze 

doskonali 
umiejętności w 

trakcie 
realizowania 

działań 

pedagogicznych w 
zakresie realizacji 

polityki społecznej 
obszarze wybranej 

specjalności 

U2 

Student nie  potrafi 

posługiwać się 
podstawowymi 

ujęciami 
teoretycznymi w 

celu analizowania 

motywów i wzorów 
ludzkich zachowań, 

diagnozowania i 
prognozowania 

sytuacji oraz 
analizowania 

strategii działań 

praktycznych w 
odniesieniu do 

pomocy społecznej 

Student w 
ograniczonym 

zakresie potrafi 
posługiwać się 

podstawowymi 
ujęciami 

teoretycznymi w 

celu 
analizowania 

motywów i 
wzorów ludzkich 

zachowań, 

diagnozowania i 
prognozowania 

sytuacji oraz 
analizowania 

strategii działań 

praktycznych w 
odniesieniu do 

pomocy 
społecznej 

Student potrafi 

posługiwać się 

podstawowymi 
ujęciami 

teoretycznymi w 
celu analizowania 

motywów i 

wzorów ludzkich 
zachowań, 

diagnozowania i 
prognozowania 

sytuacji oraz 
analizowania 

strategii działań 

praktycznych w 
odniesieniu do 

pomocy 
społecznej 

Student bardzo 

dobrze potrafi 
posługiwać się 

podstawowymi 
ujęciami 

teoretycznymi w 

celu analizowania 
motywów i 

wzorów ludzkich 
zachowań, 

diagnozowania i 

prognozowania 
sytuacji oraz 

analizowania 
strategii działań 

praktycznych w 

odniesieniu do 
pomocy 

społecznej 

K1 Student nie ma 

świadomości poziomu 
swojej wiedzy i 

umiejętności, nie 
rozumie potrzebyę 

ciągłego 

dokształcania się 
zawodowego i 

rozwoju osobistego, 
nie dokonuje oceny 

własnych 
kompetencji i 

niedoskonali 

umiejętności w 
trakcie realizowania 

Student ma 

ograniczoną 
świadomość 

poziomu swojej 
wiedzy i 

umiejętności, w 

ograniczonym 
zakresie  rozumie 

potrzebę ciągłego 
dokształcania się 

zawodowego i 
rozwoju 

osobistego, 

dokonuje ogólnej 
oceny własnych 

Student ma 

świadomość 
poziomu swojej 

wiedzy i 
umiejętności 

rozumie potrzebę 

ciągłego 
dokształcania się 

zawodowego i 
rozwoju 

osobistego, 
dokonuje oceny 

własnych 

kompetencji i 
doskonali 

Student ma 

wyjątkowo dobrą 
świadomość 

poziomu swojej 
wiedzy i 

umiejętności, 

bardzo dobrze  
rozumie potrzebę 

ciągłego 
dokształcania się 

zawodowego i 
rozwoju 

osobistego, 

wyśmienicie 
dokonuje oceny 
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działań 
pedagogicznych w 

zakresie realizacji 
polityki społecznej 

obszarze wybranej 
specjalności 

kompetencji i 
doskonali 

umiejętności w 
trakcie 

realizowania 
działań 

pedagogicznych w 

zakresie realizacji 
polityki społecznej 

obszarze wybranej 
specjalności 

umiejętności w 
trakcie 

realizowania 
działań 

pedagogicznych w 
zakresie realizacji 

polityki społecznej 

obszarze wybranej 
specjalności 

własnych 
kompetencji i 

bardzo dobrze 
doskonali 

umiejętności w 
trakcie 

realizowania 

działań 
pedagogicznych w 

zakresie realizacji 
polityki społecznej 

obszarze wybranej 

specjalności 

K2 

Student nie jest 

świadomy istnienia 
etycznego wymiaru w 

badaniach 

naukowych w 
obszarze badań 

pedagogicznych w 
obszarze wybranej 

specjalności 

Student w 

ograniczonym 
stopniu jest 

świadomy istnienia 

etycznego 
wymiaru w 

badaniach 
naukowych w 

obszarze badań 

pedagogicznych w 
obszarze wybranej 

specjalności 

Student jest 

dostatecznie 
świadomy 

istnienia 

etycznego 
wymiaru w 

badaniach 
naukowych w 

obszarze badań 

pedagogicznych w 
obszarze wybranej 

specjalności 

Student jest 
świadomy 

istnienia 
etycznego 

wymiaru w 

badaniach 
naukowych w 

obszarze badań 
pedagogicznych w 

obszarze wybranej 
specjalności 

KOORDYNATOR PRZEDMIOTU: prof. dr hab. Viktor Chechat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


