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1. Przedmioty ogólnouczelniane
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

JĘZYK OBCY (ANGIELSKI)
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

nie dotyczy
ogólnouczelniany, fakultatywny
I-III / 1-6
mgr Justyna Korytkowska
Student rozpoczynający kurs powinien znać język angielski na poziomie B1 według Europejskiego
systemu opisu kształcenia Językowego.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatori
um

Laborator
ium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/ zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

150

24

14

188

Studia niestacjonarne

100

20

14

134

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne: Metoda audio-lingualna/ audio-wizualna, Metoda komunikatywno-pragmatyczna i
eklektyczna, Praca indywidualna i w grupach, Praca ze słownikiem, Rozumienie znaczenia słów poprzez objaśnianie
w języku obcym, Rozumienie znaczenia słów poprzez wyjaśnienie kontekstowe, Samodzielne korzystanie z
podręczników gramatycznych, Słuchanie segmentujące, Rozumienie ogólnego sensu tekstu słuchanego i czytanego,
Wyszukiwanie konkretnych informacji w tekście słuchanym i czytanym, Uogólnianie i przyporządkowywanie,
Wykorzystywanie Internetu, Skimming i scanning.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Posługuje się terminologią naukową z dziedziny studiów.

K_W08

P_W02

Zna i omawia zasady gramatyki.

K_W08
Umiejętności:

P_U01

Potrafi się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że może prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi
użytkownikami języka oraz potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z
dziedzinami, które go interesują i dziedziną studiów.

P_U02

Potrafi napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw.

K_U07, K_U08

P_U03

Streszcza pisemnie i referuje publikacje, wyniki badań, parafrazuje tekst oryginalny.

K_U07, K_U08

P_U04

Potrafi wypełnić podstawową dokumentację opiekuńczo – wychowawczą po angielsku.

K_U07, K_U08

P_U05

Umie wyszukiwać przydatne informacje w tekstach dotyczących dziedziny studiów oraz odszukiwać głównej myśl całego
tekstu i poszczególnych akapitów.

K_U07, K_U08

P_U06

Potrafi pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z zainteresowaniami.

K_U07, K_U08

K_U04

Kompetencje społeczne:
P_K01

Potrafi brać czynny udział w dyskusjach prowadzonych w języku angielskim na znane tematy, przedstawiając swoje zdanie
i broniąc swoich poglądów.

K_K01, K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw.1

Przedstawienie własnej osoby. Nawiązywanie kontaktów Present Continuous, Present Simple.

P_W02, P_U06,
P_K01

Ćw.2

Rodzina i przyjaciele. Dom i mieszkanie. Zdania proste i złożone, Spójniki zdaniowe.
Moduł zagadnień w zakresie języka fachowego (wyciąg)
Nawiązywanie kontaktów
1.
Przedstawienie swojej osoby ( zawód, zainteresowania, spędzanie czasu wolnego)
2.
Przedstawienie swojej kariery zawodowej .Zachowania w sytuacjach życia zawodowego

P_W02, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_U05, P_U06,
P_K01

Ćw.3

Hobby i czas wolny. Kino, filmy, rozrywka. Present Perfect, Present Perfect Progressive,Past Simple

P_W02, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_U05 P_U06,
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P_K01
Zdrowie i samopoczucie. Czasowniki modalne (wybrane). Przedimki. Materiał gramatyczny (poziom B1)
Moduł zagadnień w zakresie języka fachowego (wyciąg)
Pedagogika
1.
Prezentacja pedagogiki jako nauki
Rodzaje oddziaływań opiekuńczo - wychowawczych

Ćw.4

P_W02, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_U05, P_U06,
P_K01

Media. Przysłówki i ich miejsce w zdaniu, Future Simple.

P_W02, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_U05, P_U06,
P_K01

Ćw.6

Życie studenckie. Mowa zależna. Środki lokomocji i komunikacja. Materiał gramatyczny (poziom B2 – C1)

P_W02, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_U05, P_U06,
P_K01

Ćw.7

Relacje międzyludzkie. Future Continuous, BE GOING TO, rozmowa na temat planów,
Moduł zagadnień w zakresie języka fachowego (wyciąg)
Komunikacja z pacjentem
1.
Nawiązywanie kontaktów z wychowankiem.Dokumentacja pedagogiczna

P_W02, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_U05, P_U06,
P_K01

Ćw.5

Życie zawodowe.


Ćw.8

Ubieganie się o pracę:


CV



list motywacyjny



autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej



Kultura organizacyjna.



Komunikacja interpersonalna.



P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_U03, P_U04,
P_U05, P_U06,
P_K01

Sporządzanie podstawowej dokumentacji medycznej.
Stopniowanie przysłówków, Idiomy.
Moduł zagadnień w zakresie języka fachowego (wyciąg)
Miejsce pracy
1.
Czynniki decydujące o wyborze zawodu
2.
Organizacja podmiotu pedagogicznego
Zakres odpowiedzialności pracownika, hierarchia
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze, obserwacja aktywności na zajęciach.

Ćw.8

P_W02

Zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze, obserwacja aktywności na zajęciach.

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

Umiejętności:
P_U01

Zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze, obserwacja aktywności na zajęciach.

Ćw.2, Ćw.3, Ćw.4, Ćw.5, Ćw.6, Ćw.7, Ćw.8

P_U02

Zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze, obserwacja aktywności na zajęciach.

Ćw.2, Ćw.3, Ćw.4, Ćw.5, Ćw.6, Ćw.7, Ćw.8

P_U03

Zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze, obserwacja aktywności na zajęciach.

Ćw.2, Ćw.3, Ćw.4, Ćw.5, Ćw.6, Ćw.7, Ćw.8

P_U04

Zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze, obserwacja aktywności na zajęciach.

Ćw.8

P_U05

Zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze, obserwacja aktywności na zajęciach.

Ćw.2, Ćw.3, Ćw.4, Ćw.5, Ćw.6, Ćw.7, Ćw.8

P_U06

Zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze, obserwacja aktywności na zajęciach.

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

Kompetencje społeczne:
P_K01

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

Obserwacja zachowania i postawy studenta podczas zajęć.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

posługiwać się terminologią
naukową
z dziedziny studiów.

posługiwać się elementarną
terminologią naukową
z dziedziny studiów.

posługiwać się terminologią naukową
z dziedziny studiów, popełniając
nieliczne błędy.

posługiwać się terminologią naukową
z dziedziny studiów.

P_W02

omawiać zasad gramatyki.

omawiać ogólnie zasady
gramatyki.

omawiać szczegółowo zasady
gramatyki, wykorzystując przy tym
obowiązkową literaturę przedmiotu.

omawiać wyczerpująco zasady
gramatyki, wykorzystując przy tym
obowiązkową
i uzupełniającą literaturę przedmiotu.

P_U01

porozumiewać na tyle
płynnie i spontanicznie, aby
prowadzić dość swobodne
rozmowy
z rodzimymi użytkownikami
języka oraz nie potrafi
formułować przejrzystych,

porozumiewać się na tyle
poprawnie, że może prowadzić
proste rozmowy z rodzimymi
użytkownikami języka oraz
potrafi formułować proste
wypowiedzi na różne tematy
związane

porozumiewać się na tyle płynnie
i spontanicznie, że może prowadzić
dość swobodne rozmowy z
rodzimymi użytkownikami języka
oraz potrafi formułować rozbudowane
wypowiedzi na różne tematy
związane

porozumiewać się
na tyle płynnie
i spontanicznie, że może prowadzić
swobodne
i wielowątkowe rozmowy z
rodzimymi użytkownikami języka
oraz potrafi formułować przejrzyste
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z dziedzinami, które go
interesują i dziedziną studiów.

z dziedzinami, które go interesują i
dziedziną studiów.

P_U02

napisać rozprawki lub
opracowania, przekazując
informacje lub rozważając
argumenty za i przeciw.

poprawnie napisać rozprawkę
lub opracowanie, przekazując
proste informacje lub
rozważając proste argumenty
za i przeciw.

napisać rozprawkę lub opracowanie,
przekazując kluczowe informacje lub
rozważając kluczowe argumenty za i
przeciw.

szczegółowo
i obszernie napisać rozprawkę lub
opracowanie, przekazując wszystkie
informacje lub rozważając wszystkie
argumenty
za i przeciw.

P_U03

streszczać pisemnie
i referować publikacji,
wyników badań,
parafrazować tekstu
oryginalnego.

w elementarnym zakresie
streszczać pisemnie i referować
publikacje, wyniki badań,
parafrazować tekst oryginalny.

szczegółowo streszczać pisemnie
i referować publikacje, wyniki badań,
parafrazować tekst oryginalny.

wyczerpująco streszczać pisemnie i
referować publikacje, wyniki badań,
parafrazować tekst oryginalny.

P_U04

wypełnić podstawowej
dokumentacji opiekuńczo –
wychowawczej po
angielsku.

podstawową dokumentację
opiekuńczo – wychowawczą
po angielsku z pomocą
nauczyciela.

podstawową dokumentację
opiekuńczo – wychowawczą po
angielsku, popełniając przy tym
nieliczne błędy.

podstawową dokumentację
opiekuńczo – wychowawczą po
angielsku.

P_U05

wyszukiwać przydatnych
informacji w tekstach
dotyczących dziedziny
studiów ani odszukiwać
głównej myśli całego tekstu i
poszczególnych akapitów.

wyszukiwać podstawowe
informacje w tekstach
dotyczących dziedziny studiów
oraz odszukiwać główne myśli
całego tekstu i poszczególnych
akapitów z pomocą
nauczyciela.

wyszukiwać kluczowe informacje w
tekstach dotyczących dziedziny
studiów oraz odszukiwać główne
myśli całego tekstu i poszczególnych
akapitów, popełniając przy tym
nieliczne błędy.

wyszukiwać wszystkie przydatne
informacje w tekstach dotyczących
dziedziny studiów oraz odszukiwać
główne myśli całego tekstu
i poszczególnych akapitów.

P_U06

pisać zrozumiałych tekstów
na dowolne tematy związane
z zainteresowaniami.

pisać proste zrozumiałe teksty
na dowolne tematy związane z
zainteresowaniami.

pisać obszerne zrozumiałe teksty na
dowolne tematy związane
z zainteresowaniami.

pisać obszerne i szczegółowe,
zrozumiałe teksty na dowolne tematy
związane
z zainteresowaniami.

P_K01

brać czynnego udziału w
dyskusjach prowadzonych w
języku angielskim na znane
tematy, przedstawiając swoje
zdanie i broniąc swoich
poglądów.

w stopniu podstawowym brać
czynny udział w dyskusjach
prowadzonych w języku
angielskim na znane tematy,
przedstawiając swoje zdanie.

brać czynny udział w dyskusjach
prowadzonych w języku angielskim
na znane tematy, przedstawiając
swoje zdanie i broniąc swoich
poglądów w niektórych sytuacjach
zawodowych.

brać czynny udział w dyskusjach
prowadzonych w języku angielskim
na znane tematy, przedstawiając
swoje zdanie i broniąc swoich
poglądów w każdej trudnej sytuacji
zawodowej.

rozbudowanych wypowiedzi
na różne tematy związane
z dziedzinami, które go
interesują i dziedziną
studiów.

i rozbudowane wypowiedzi na różne
tematy związane
z dziedzinami, które go interesują i
dziedziną studiów.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

150

100

Egzamin/zaliczenie

14

14

Udział w konsultacjach

24

20

Projekt / esej

50

50

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

162

216

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

100

100

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

500/20 ECTS

500/20 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

188/7,5 ECTS

134/5 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




English in medical practice. Jonathan Murray, Jerzy Radomski, PZWL, 2010.
Move Intermediate, Student Book, Peter Maggs, Macmillan, 2006.
English for Academic Purposes, Dagmara Szonert-Rzepecka, SWSPiZ, 2007.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Move Intermediate, Resource Book, Peter Maggs, Macmillan, 2006.
Przewodnik po Business English, Dagmara Szonert-Rzepecka, SWSPiZ, 2005.
Essential Grammar in Use, Raymond Murphy, CUP.

Inne materiały dydaktyczne:

opracowania własne prowadzących.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

JĘZYK OBCY (NIEMIECKI)
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

nie dotyczy
ogólnouczelniany, fakultatywny
I-III / 1-5
mgr Hanna Jach
Student rozpoczynający kurs powinien znać język niemiecki na poziomie B1 według
Europejskiego systemu opisu kształcenia Językowego.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersa
torium

Laborator
ium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma godzin

Studia stacjonarne

150

24

14

188

Studia niestacjonarne

100

20

14

134

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Metoda audio-linqualna/audio-wizualna (AL./AV - Methode), Metoda komunikatywno-pragmatyczna i
eklektyczna, Rozumienie znaczenia słów poprzez wyjaśnienie kontekstowe, Słuchanie segmentujące,
Rozumienie sensu z tekstu słuchanego i czytanego, Szukanie informacji w tekście słuchanym i czytanym,
Uogólnianie i przyporządkowanie, Skimming i Scanning.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Posługuje się terminologią naukową z dziedziny studiów.

K_W08

P_W02

Zna i objaśnia zasady gramatyki.

K_W08
Umiejętności:

P_U01

Potrafi przygotowywać wystąpienia ustne, w tym związanych z problematyką zdrowotną, w języku
niemieckim

K_U04, K_U07, K_U08

P_U02

Pisać zrozumiałych, tekstów na dowolne tematy związane z zainteresowaniami zawodowymi oraz
osobistymi.

K_U04, K_U07, K_U08

Kompetencje społeczne:
P_K01

Potrafi brać czynny udział w dyskusjach prowadzonych w języku niemieckim na znane tematy,
przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.

P_K02

Jest świadomy potrzeby samodzielnego zdobywania i doskonalenia umiejętności językowych.

K_K01, K_K07
K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Ćw.1

Ćwiczenia:
Moduł zagadnień w zakresie języka ogólnego (wyciąg)
1.
Przedstawienie własnej osoby
2.
Nawiązywanie kontaktów
3.
Rodzina i przyjaciele. Materiał gramatyczny (poziom A1-B1)
4.
Dom i mieszkanie
5.
Wakacje, urlop i wolny czas. Podróże.
6.
Szkoła
7.
Praca. Materiał gramatyczny (poziom A2-B1)
8.
Kino, filmy, rozrywka
9.
Zdrowie i samopoczucie. Materiał gramatyczny (poziom A2-B1)
10. Praca
11. Zycie studenckie
12. Relacje międzyludzkie. Materiał gramatyczny (poziom B1-C1)
13. Służba zdrowia
14. Ubezpieczenia
15. Pogoda i klimat
16. Krainy geograficzne. Materiał gramatyczny (poziom B1 – C1)
17. Plany na przyszłość
18. Pieniądze, oszczędzanie/ inwestowanie/ wydawanie, słownictwo dot. pieniędzy
19. Materiał gramatyczny (poziom B1 – C1)
20. Środki lokomocji i komunikacja. Materiał gramatyczny (poziom B2 – C1)

Odniesienie do
przedmiotowych efektów
kształcenia

P_W02, P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02
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Ćw.2

Moduł zagadnień w zakresie języka fachowego (wyciąg)
Nawiązywanie kontaktów
3.
Przedstawienie swojej osoby ( zawód, zainteresowania, spędzanie czasu wolnego)
4.
Przedstawienie swojej kariery zawodowej
5.
Zachowania w sytuacjach życia zawodowego

P_W01, P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01, P_K02

Ćw.3

Moduł zagadnień w zakresie języka fachowego (wyciąg)
Pedagogika
2.
Prezentacja pedagogiki jako nauki
3.
Rodzaje oddziaływań opiekuńczo - wychowawczych

P_W01, P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01, P_K02

Ćw.4

Moduł zagadnień w zakresie języka fachowego (wyciąg)
Miejsce pracy
3.
Czynniki decydujące o wyborze zawodu
4.
Organizacja podmiotu pedagogicznego
5.
Zakres odpowiedzialności pracownika, hierarchia

P_W01, P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01, P_K02

Ćw.5

Moduł zagadnień w zakresie języka fachowego (wyciąg)
Komunikacja z pacjentem
2.
Nawiązywanie kontaktów z wychowankiem
3.
Dokumentacja pedagogiczna

P_W02, P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze, obserwacja aktywności na
zajęciach.

Ćw.2, Ćw.3, Ćw.4

P_W02

Zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze, obserwacja aktywności na
zajęciach.

Ćw.1, Ćw.2, Ćw.3, Ćw.4, Ćw.5

Umiejętności:
P_U01

Zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze, obserwacja aktywności na
zajęciach.

Ćw.1, Ćw.2, Ćw.3, Ćw.4, Ćw.5

P_U02

Zaliczenie pisemne i ustne po każdym semestrze, obserwacja aktywności na
zajęciach.

Ćw.1, Ćw.2, Ćw.3, Ćw.4, Ćw.5

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja zachowania i postawy studenta podczas zajęć.

Ćw.1, Ćw.2, Ćw.3, Ćw.4, Ćw.5

P_K02

Obserwacja zachowania i postawy studenta podczas zajęć.

Ćw.1, Ćw.2, Ćw.3, Ćw.4, Ćw.5

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest gotów:

P_W01

posługiwać się terminologią
naukową
z dziedziny studiów.

w stopniu
podstawowym
posługiwać się
terminologią naukową
z dziedziny studiów.

w sposób prawidłowy
posługiwać się
terminologią naukową
z dziedziny studiów.

w sposób
rozbudowany posługiwać się terminologią
naukową
z dziedziny studiów.

P_W02

omawiać zasad gramatyki.

w stopniu
podstawowym
omawiać zasady
gramatyki.

w sposób prawidłowy
omawiać zasady
gramatyki wykorzystując
przy tym obowiązkową
literaturę przedmiotu.

w sposób rzeczowy
i rozbudowany omawiać zasady gramatyki
wykorzystując przy tym obowiązkową
i uzupełniającą literaturę przedmiotu.

P_U01

przygotować wystąpień ustnych,
w tym związanych
z problematyką zarządzania, w
języku niemieckim.

przygotować krótkie
wystąpienia ustne,
w tym związane
z problematyką
zarządzania, w języku
niemieckim.

przygotować rzeczowe
wystąpienia ustne, w tym
związane z problematyką
zarządzania, w języku
niemieckim.

przygotować rzeczowe
i rozbudowane wystąpienia ustne, w tym
związane z problematyką zarządzania, w języku
niemieckim.

pisać zrozumiałych, tekstów na
dowolne tematy związane
z zainteresowaniami.

w stopniu
podstawowym pisać
zrozumiałe teksty
na dowolne tematy
związane
z zainteresowaniami.

w sposób prawidłowy
pisać zrozumiałe teksty
na dowolne tematy
związane
z zainteresowaniami.

w sposób szczegółowy
i obszerny pisać zrozumiałe teksty
na dowolne tematy związane
z zainteresowaniami.

P_K01

brać czynnego udziału
w dyskusjach prowadzonych w
języku niemieckim na znane
tematy, przedstawiając swoje
zdanie i broniąc swoich
poglądów.

w stopniu
podstawowym brać
czynny udział
w dyskusjach
prowadzonych
w języku niemieckim
na znane tematy,
przedstawiając swoje
zdanie.

w sposób prawidłowy
brać czynny udział
w dyskusjach
prowadzonych w języku
niemieckim na znane
tematy, przedstawiając
swoje zdanie i broniąc
swoich poglądów.

w sposób rzeczowy brać czynny udział
w dyskusjach prowadzonych w języku
niemieckim na znane tematy, przedstawiając
swoje zdanie i broniąc swoich poglądów w
każdej trudnej sytuacji zawodowej.

P_K02

świadomie identyfikować
potrzeby samodzielnego
zdobywania i doskonalenia
umiejętności językowych.

w ograniczonym
zakresie być
świadomym potrzeby
samodzielnego

w sytuacjach
zawodowych być
świadomym potrzeby
samodzielnego

w każdej sytuacji życiowej być świadomym
potrzeby samodzielnego zdobywania
i doskonalenia umiejętności językowych.

P_U02
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zdobywania
i doskonalenia
umiejętności
językowych.

zdobywania
i doskonalenia
umiejętności
językowych.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

150

100

Egzamin/zaliczenie

14

14

Udział w konsultacjach

24

20

Projekt / esej

50

50

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

162

216

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

100

100

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

500/20 ECTS

500/20 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

188/7,5 ECTS

134/5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Szafrański M. Deutsch für Mediziner., PZWL, 2008.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Kolster, B, Ebelt-Paprotny G., Leitfaden Physiotherapie, Gustav Fischer Verlag 2002.
Gramatyka języka niemieckiego, słowniki, niemiecka prasa, pracowania własne.

Inne materiały dydaktyczne:










środki audio-wizualne
teksty drukowane: sprawozdanie, recenzja, recepta, reklama, opowiadanie, wywiad, ankieta, reklamacja, teksty autentyczne, formularze, mapa, atlas
prasa niemieckojęzyczna
case studies (Universität Linz, Führungsverhalten)
wyciągi z artykułów specjalistycznych w medycyny i fizjoterapii
informacje portali internetowych
opracowania własne
Słowniki: Słownik dla pielęgniarek, opiekunów, rehabilitantów
materiały do certyfikatów (Zertifikat Deutsch B1,B2, Deutsch für den Beruf, WidaF)
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

WPROWADZENIE DO WIEDZY O KULTURZE
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
nie dotyczy

Nazwa specjalności:

ogólnouczelniany, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych

Rodzaj modułu kształcenia:

I/2

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

dr Izabela Stelmasiak
Wiedza na poziomie szkoły średniej dotycząca epok w kulturze europejskiej. Umiejętność
rozróżniania kultur w aspekcie różnych tradycji np. europejskie i pozaeuropejskie.

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/ zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

30

4

2

36

Studia niestacjonarne

20

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium

Metody dydaktyczne
Metoda podająca, metoda problemowa, multimedia
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma uporządkowaną wiedzę o istocie kultury i jej roli w życiu człowieka, wiedzę dotyczącą swoistości systemu
kulturowego i jego wypływu na ideały wychowawcze oraz wiedzę na temat kulturowych uwarunkowań procesów
wychowawczych i edukacyjnych.

K_W03

Umiejętności:

P_U01

Student potrafi dokonać rozróżnienia między kulturą a naturą, przypisać elementom systemu wychowawczego i ideom
wychowania kulturowe źródła. Student potrafi znaleźć rozwiązania w systemie wychowawczym problemów
kulturowych, krytycznie spojrzeć na rozwój kultury i cywilizacji w kontekście wytwarzanych ideałów życia, mających
wpływ na idee wychowawcze i edukacyjne.

K_U02

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie różnorodność kulturową i płynące z niej skutki, dostrzega wartość tolerancji i międzykulturowości w
edukacji i wychowaniu.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Kw1

Kultura w strukturze świata człowieka.

P_W01; P_U01;
P_K01

Kw 2

Myślenie o kulturze, poznawanie i rozumienie kultury.

P_W01; P_U01;
P_K01

Kw 3

Czym jest kultura, problemy dotyczące definicji kultury.

P_W01; P_U01;
P_K01

Kw 4

Starożytne kultury pozaeuropejskie i ich wpływ na kulturę Europy.

P_W01

Kw 5

Myśl starożytna, ethos, paidea, civitas, cultura.

P_W01

Kw 6

Problematyka kultury w myśli średniowiecznej.

P_W01

Kw 7

Zagadnienie kultury w humanizmie renesansowym i ówczesnej myśli utopijnej.

P_W01

Kw 8

Oświeceniowa opozycja natura – cywilizacja i teoria postępu; problematyka kultury w niemieckiej myśli
preromantycznej.

P_W01

Kw 9

Dziewiętnastowieczne koncepcje historii kultury, kultura w ujęciu pozytywistycznym, znaczenie „przełomu
antypozytywistycznego” dla rozwoju myśli o kulturze.

P_W01; P_U01

Kw 10

Dwudziestowieczne koncepcje „kryzysu kultury”.

Kw 11

Społeczeństwo ponowoczesności, cywilizacja wiedzy.

P_W01; P_U01

Kw 12

Główne orientacje antropologiczne (ewolucjonizm i dyfuzjonizm, funkcjonalizm, konfiguracjonalizm, orientacja
semiostrukturalna).

P_W01; P_U01;
P_K01

Kw 13

Psychologizm w myśleniu o kulturze; problematyka kultury w perspektywie formalizmu socjologicznego i
socjologizmu.

P_W01; P_U01;
P_K01

Kw 14

Kulturoznawcza perspektywa poznawania kultury.

P_W01; P_U01;

P_W01

10

P_K01
P_W01; P_U01;
P_K01

Kulturoznawstwo wobec innych nauk humanistycznych i społecznych.

Kw 15

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Test pisemny

Kw 1- Kw 12
Umiejętności:

P_U01

Test pisemny

Kw 1- Kw 3, Kw 9, Kw 11- Kw 15
Kompetencje społeczne:

P_K01

Test pisemny

Kw 1- Kw 3, Kw 12- Kw 15
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

P_W01

P_U01

P_K01

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

nie ma uporządkowanej wiedzy o
istocie kultury i jej roli w życiu
człowieka, wiedzy dotyczącej
swoistości systemu kulturowego i
jego wpływu na ideały
wychowawcze oraz wiedzy na
temat kulturowych uwarunkowań
procesów wychowawczych i
edukacyjnych

ma uporządkowaną wiedzę o
istocie kultury i jej roli w
życiu człowieka, elementarna
wiedzę dotyczącą swoistości
systemu kulturowego i jego
wpływu na ideały
wychowawcze oraz
elementarną wiedzę na temat
kulturowych uwarunkowań
procesów wychowawczych i
edukacyjnych.

ma uporządkowaną wiedzę o istocie
kultury i jej roli w życiu człowieka,
wiedzę dotyczącą swoistości
systemu kulturowego i jego wpływu
na ideały wychowawcze oraz
szczegółową wiedzę na temat
kulturowych uwarunkowań
procesów wychowawczych i
edukacyjnych.

ma uporządkowaną wiedzę o
istocie kultury i jej roli w
życiu człowieka, wyczerpującą
wiedzę dotyczącą swoistości
systemu kulturowego i jego
wpływu na ideały
wychowawcze oraz
pogłębioną wiedzę na temat
kulturowych uwarunkowań
procesów wychowawczych i
edukacyjnych.

dokonać rozróżnienia między
kulturą a naturą, przypisać
elementom systemu
wychowawczego i ideom
wychowania kulturowych źródeł.
Nie potrafi znaleźć rozwiązania w
systemie wychowawczym
problemów kulturowych,
krytycznie spojrzeć na rozwój
kultury i cywilizacji w kontekście
wytwarzanych ideałów życia,
mających wpływ na idee
wychowawcze i edukacyjne.
.

rozumieć różnorodności
kulturowej i płynących z niej
skutków ani dostrzec wartości
tolerancji i międzykulturowości w
edukacji i wychowaniu.

potrafi dokonać ogólnego
rozróżnienia między kulturą a
naturą, przypisać elementom
systemu wychowawczego i
ideom wychowania
podstawowe kulturowe
źródła. Potrafi znaleźć
elementarne rozwiązania w
systemie wychowawczym
problemów kulturowych,
mało krytycznie spojrzeć na
rozwój kultury i cywilizacji w
kontekście wytwarzanych
ideałów życia, mających
wpływ na idee wychowawcze
i edukacyjne
.

dokonać rozróżnienia między
kulturą a naturą, przypisać
elementom systemu
wychowawczego i ideom
wychowania kulturowe źródła.
Potrafi znaleźć możliwe rozwiązania
w systemie wychowawczym
problemów kulturowych, krytycznie
spojrzeć na rozwój kultury i
cywilizacji w kontekście
wytwarzanych ideałów życia,
mających wpływ na idee
wychowawcze i edukacyjne.

dokonać rozróżnienia między
kulturą a naturą, przypisać
elementom systemu
wychowawczego
i ideom wychowania
kulturowe źródła; znaleźć
najodpowiedniejsze
rozwiązania
w systemie wychowawczym
problemów kulturowych,
krytycznie spojrzeć
na rozwój kultury
i cywilizacji
w kontekście wytwarzanych
ideałów życia, mających
wpływ na idee wychowawcze
i edukacyjne.

rozumieć różnorodność kulturową i płynące z niej skutki oraz dostrzec wartość tolerancji i
międzykulturowości w edukacji i wychowaniu.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

30

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

8

18

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

36/1,5 ECTS

26/1 ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Gajda J., Antropologia kulturowa t.1,2, Wyd. Impuls, Warszawa 2012.

11





Kłoskowska A., Kultura masowa, Wyd. PWN, Warszawa 2005.
Lēvi-Strauss C., Antropologia strukturalna, Wyd. PIW, Warszawa 2011.
Linton R., Kulturowe podstawy osobowości, Wyd. PWN, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Kościajczuk M., Koschany R.(red.), Studia Kulturoznawcze 1(3)/2013, Semiotyka Kultury, Wyd. UAM, 2013.

Kroeber A.L., Istota kultury, Wyd. PWN, Warszawa 2002.

Tatarkiewicz W., Cywilizacja a kultura, Wyd. Parerga, Warszawa 1978.
Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

nie dotyczy
ogólnouczelniany, zajęcia o charakterze praktycznym
I/1-2
mgr Janusz Kuczyński
Informatyka na poziomie matury podstawowej.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

30

4

4

38

Studia niestacjonarne

20

4

4

28

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Laboratorium

Zajęcia praktyczne w laboratorium komputerowym z wykorzystaniem komputerów oraz niezbędnego oprogramowania:
system operacyjny oraz pakiet programów do: edycji tekstu, prezentacji oraz obsługi arkusza kalkulacyjnego.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do
efektu kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

Zna podstawy budowy i funkcjonowania komputera oraz najważniejszych urządzeń peryferyjnych.

K_W16

P_W02

Rozróżnia elementy oprogramowania systemowego i użytkowego.

K_W16

P_W03

Wyjaśnia funkcjonowanie komputera w sieci i najważniejsze technologie internetowe.

K_W16

Umiejętności:
P_U01

Potrafi wykorzystywać komputer w zakresie aplikacji biurowych.

P_U02

Potrafi wykorzystywać komputer w zakresie narzędzi komunikacji internetowej i wyszukiwania informacji w Internecie.

K_U04
K_U04, K_U05

Kompetencje społeczne:
P_K01

Wykazuje świadomość przestrzegania prawa własności intelektualnej.

K_K08

K_K02

Wykazuje świadomość wagi technologii informacyjnych we współczesnym świecie..

K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

Laboratorium:

L1

Architektura komputera. Przegląd urządzeń peryferyjnych. Systemy zapisu i archiwizacji informacji cyfrowej.

P_W01

L2

Poznanie systemu operacyjnego na przykładzie systemu MS Windows.

P_W01

L3

Oprogramowanie narzędziowe, aplikacje użytkowe, licencjonowanie oprogramowa-nia, prawo autorskie.

P_W02, P_U01,
P_K01

L4

Oprogramowania użytkowe na przykładzie wybranych aplikacji MS Office (Word, Excel, Power Point). (N)

P_W02, P_U01

L5

Sieci komputerowe – rodzaje, architektura, media transmisyjne, adresowanie.

P_W01, P_U02

L6

Zabezpieczenia systemów i sieci komputerowych.

P_W02, P_W03

L7

Technologie komunikacji internetowej – poczta, chat, VoIP. Przegladarki internetowe. (N)

P_W03, P_U02,
P_K02

L8

Zasoby informacji w Internecie, wyszukiwanie i wiarygodność danych. (N)

P_W03, P_U02,
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której weryfikowany
jest EK

Wiedza:
P_W01

Zaliczenie pisemne.

L1, L2, L5

P_W02

Zaliczenie pisemne.

L3, L4, L6

P_W03

Zaliczenie pisemne.

L6, L7, L8
Umiejętności:

P_U01

Ocena aktywności na zajęciach, obserwacja wykonywania zadań praktycznych.

L3, L4

13

Ocena aktywności na zajęciach, obserwacja wykonywania zadań praktycznych.

P_U02

L5, L7, L8

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja zachowania i postawy studenta podczas zajęć.

L3

P_K02

Obserwacja zachowania i postawy studenta podczas zajęć.

L7, L8

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

nie zna podstaw budowy
i funkcjonowania komputera ani
najważniejszych urządzeń
peryferyjnych.

zna podstawy budowy
i funkcjonowania komputera
oraz prostych urządzeń
peryferyjnych.

zna podstawy budowy
i funkcjonowania komputera oraz
kluczowych urządzeń peryferyjnych.

zna podstawy budowy i
funkcjonowania komputera oraz
wszystkich urządzeń peryferyjnych.

P_W02

rozróżnić elementów
oprogramowania systemowego i
użytkowego.

rozróżnić podstawowe elementy
oprogramowania systemowego
i użytkowego.

rozróżnić kluczowe elementy
oprogramowania systemowego
i użytkowego.

rozróżnić zaawansowane elementy
oprogramowania systemowego
i użytkowego.

P_W03

wyjaśnić funkcjonowania komputera
w sieci
i najważniejszych technologii
internetowych.

wyjaśnić podstawy
funkcjonowania komputera w
sieci
i prostych technologii
internetowych.

wyjaśnić funkcjonowanie komputera w
sieci
i zaawansowanych technologii
internetowych.

obszenie
i wyczerpująco wyjaśnić
funkcjonowanie komputera w sieci
i wybranych technologii
internetowych.

P_U01

wykorzystywać komputera
w zakresie aplikacji biurowych.

wykorzystywać komputer w
zakresie podstawowych
aplikacji biurowych, wykazując
przy tym znajomość ich
podstawowych funkcji.

wykorzystywać komputer w zakresie
aplikacji biurowych
w stopniu zadawalającym, wykazując
przy tym znajomość ich kluczowych
funkcji.

wykorzystywać komputer w zakresie
aplikacji biurowych
w stopniu zaawansowanym,
wykazując umiejętność korzystania z
ich zaawansowanych funkcji.

P_U02

wykorzystywać komputera
w zakresie narzędzi komunikacji
internetowej
i wyszukiwania informacji
w Internecie.

wykorzystywać komputer w
zakresie narzędzi komunikacji
internetowej
i wyszukiwania informacji w
Internecie, wykazując przy tym
znajomość ich podstawowych
funkcji.

wykorzystywać komputer w zakresie
zaawansowanych narzędzi komunikacji
internetowej
i wyszukiwania informacji w Internecie,
wykazując przy tym znajomość ich
kluczowych funkcji.

wykorzystywać komputer w zakresie
zaawansowanych narzędzi
komunikacji internetowej
i wyszukiwania informacji w
Internecie, wykazując umiejętność
korzystania z ich zaawansowanych
funkcji.

P_K01

wykazać się świadomością wagi
przestrzegania prawa własności
intelektualnej.

wykazać się świadomością
wagi przestrzegania prawa
własności intelektualnej
w prostych sytuacjach
zawodowych
i życiowych.

wykazać się świadomością wagi
przestrzegania prawa własności
intelektualnej
w prostych
i złożonych sytuacjach zawodowych
i życiowych.

wykazać się świadomością wagi
przestrzegania prawa własności
intelektualnej w każdej trudnej
sytuacji zawodowej i życiowej.

P_K02

wykazać się świadomością wagi
technologii informacyjnych
we współczesnym świecie.

wykazać się świadomością wagi technologii informacyjnych we współczesnym świecie.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

30

20

Egzamin/zaliczenie

4

4

Udział w konsultacjach

4

4

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

7

17

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

5

5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

38/1,5 ECTS

28/1 ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Chudy M., Elementy teoretycznych podstaw informatyki, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Andrzej Lang, 2014.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Michalczuk G., Siemieniuk N. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wyd. Uniwersytetu w Bialymstoku, Białystok 2012.

Russell B., Podstawy sieci komputerowych. Wydawnictwo W.K.Ł. 2009.

Sławik M., ABC użytkownika Internetu. Przewodnik po sieci. Wydawnictwo Videograf 2010.

Schwartz S., Po prostu Office 2007 PL. Helion 2008.

Szpor G. (red.), Internet publiczne bazy danych i big data, C.H. Beck, Warszawa 2014.
Inne materiały dydaktyczne:



projektory i rzutniki multimedialne;
pokazy i prezentacje przygotowane przez prowadzącego;
 komputery wraz z oprogramowaniem;
 strony internetowe zawierające informacje przydatne w nauce przedmiotu.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PODSTAWY PRAWA I OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
nie dotyczy

Nazwa specjalności:

ogólnouczelniany

Rodzaj modułu kształcenia:

I/ 1

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

dr Małgorzata Błażejewska
Ogólna wiedza o społeczeństwie z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej.

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
wykład, dyskusja, analiza źródeł

Wykład

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

Student poznaje podstawową terminologię i znaczenie pojęć stosowanych w naukach prawnych.

K_W01

P_W02

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa ogólnego oraz zakresu prawa ochrony własności przemysłowej i
prawa autorskiego.

K_W14

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi dostrzec prawne mechanizmy funkcjonowania osób fizycznych i prawnych w procesach wzajemnych
relacji i działalności w społeczeństwie i państwie.

K_U02

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student znając podstawy polskiego systemu prawnego jest w stanie rozpoznawać zachowania etycznie poprawne oraz
naganne oraz sam zachowuje szacunek dla norm prawnych i całego systemu normatywnego w państwie.

K_K05

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

Wykład:

W1

Rodzaje systemów prawnych. Gałęzie i źródła prawa.

P_W01, P_K01

W2

Tworzenie i wykonywanie prawa. Norma prawna a przepis.

P_W01, P_K01

W3

Elementy prawa konstytucyjnego. Ustrój państwa.

P_W01, P_K01

W4

Prawo wyborcze i referendalne.

P_W01, P_U01

W5

Status osoby w prawie cywilnym i karnym. Problematyka winy i kary.

P_W02, P_K01

W6

Prawo własności i jego ograniczenia.

P_W01, P_U01

W7

Zobowiązania i delikty. Umowy cywilno-prawne.

P_W01

W8

Wybrane zagadnienia prawa pracy.

P_W01

W9

Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego. Decyzja a postanowienie.

P_W01

W10

Prawa autorskie i prawa pokrewne. Ochrona własności intelektualnej.

P_W02, P_U01, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której weryfikowany
jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Zaliczenie pisemne (test)

W1-W4, W6-W9

P_W02

Zaliczenie pisemne (test)

W5, W10
Umiejętności:

P_U01

Zaliczenie pisemne (test), pisanie prostych pism procesowych

W4, W6, W10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Udział w dyskusji

W1-W3, W5, W10
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
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Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

nie zna podstawowej terminologii i
pojęć stosowanych w naukach
prawnych.

wymienia podstawowe terminy i
pojęcia stosowane w naukach
prawnych.

wymienia i wyjaśnia
zastosowanie większości pojęć i
terminów prawnych.

wymienia zaawansowaną
terminologię prawniczą oraz
wyjaśnia zdecydowaną większość
pojęć
i problemów prawnych.

P_W02

nie ma podstawowej wiedzy z
zakresu prawa ogólnego ani prawa
ochrony własności przemysłowej i
prawa autorskiego.

ma elementarną wiedzę z zakresu
prawa ogólnego oraz prawa
ochrony własności przemysłowej
i prawa autorskiego.

ma szczegółową wiedzę z zakresu
prawa ogólnego oraz prawa
ochrony własności przemysłowej
i prawa autorskiego.

ma wyczerpującą wiedzę z zakresu
prawa ogólnego oraz prawa ochrony
własności przemysłowej i prawa
autorskiego.

P_U01

dostrzec prawnych mechanizmów
funkcjonowania osób fizycznych i
prawnych w procesach wzajemnych
relacji i działalności w
społeczeństwie i państwie.

dostrzec proste prawne
mechanizmy funkcjonowania
osób fizycznych i prawnych w
procesach wzajemnych relacji i
działalności w społeczeństwie i
państwie.

dostrzec złożone prawne
mechanizmy funkcjonowania
osób fizycznych i prawnych w
procesach wzajemnych relacji i
działalności w społeczeństwie i
państwie.

dostrzec trudne prawne mechanizmy
funkcjonowania osób fizycznych i
prawnych w procesach wzajemnych
relacji i działalności w
społeczeństwie i państwie.

P_K01

znając podstawy polskiego systemu
prawnego rozpoznawać zachowań
etycznie poprawnych oraz
nagannych, ani zachowywać
szacunku dla norm prawnych i
całego systemu normatywnego w
państwie.

znając podstawy polskiego systemu prawnego rozpoznawać zachowania etycznie poprawne oraz naganne, a
także zachować szacunek dla norm prawnych i całego systemu normatywnego w państwie.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

1

6

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

5

5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria, egzamin/zaliczenie) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Udział w konsultacjach
Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Góralczyk W., Podstawy prawa, WSPiZ 2006,
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




J. Nowacki, Wstęp do prawoznawstwa, Katowice 2008.
P. Winczorek, Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 2000.

Inne materiały dydaktyczne:



Ustawy i inne akty prawne z różnych gałęzi prawa.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

BHP Z ERGONOMIĄ
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

nie dotyczy
ogólnouczelniany
I/1
dr Mariola Świderska
Brak wymagań wstępnych

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

15

2

17

Studia
niestacjonarne

10

2

12

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
prezentacja, dyskusja, burza mózgów
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

Student posiada elementarną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Student wie jak powinno być
zorganizowane bezpieczne stanowisko pracy. Student posiada wiedzę na temat fizjologii pracy. Student zna czynniki
zagrożenia w miejscu pracy. Student zna skutki przeciążenia pracą.

K_W17

Umiejętności:
P_U01

Student posiada umiejętność opisu i organizacji bezpiecznego stanowiska pracy.

K_U03

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.

K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych efektów
kształcenia

Ćw 1

Geneza, cele i zakres ergonomii. BHP. Podstawowy model ergonomiczny - elementy składowe i kierunki działania.
Ergonomiczna organizacja pracy.

P_W01; P_U01; P_K01

Ćw2

Fizjologia pracy. Wybrane zagadnienia biomechaniki pracy.

P_W01; P_U01; P_K01

Ćw3

Stresory psychospołeczne w miejscu pracy. Patologiczne skutki obciążenia człowieka pracą: zmęczenie, choroby
zawodowe, wypadkowość.

P_W01; P_U01; P_K01

Ćw4

Podstawowe czynniki zagrożeń w środowisku pracy: czynniki chemiczne, pyły, czynniki fizyczne, czynniki biologiczne,
czynniki zagrażające urazami mechanicznymi.

P_W01; P_U01; P_K01

Ćw5

Bezpieczeństwo w przedszkolu i szkole. (N)

P_U01; P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Ćw1-Ćw4

Test pisemny
Umiejętności:

P_U01

Ćw1-Ćw5

Test pisemny, zadanie zespołowe
Kompetencje społeczne:

P_K01

Ćw1-Ćw5

Zadanie zespołowe
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

nie posiada elementarnej wiedzy z
zakresu bezpieczeństwa i higieny

posiada elementarną wiedzę z
zakresu bezpieczeństwa i higieny

posiada elementarną wiedzę z
zakresu bezpieczeństwa i higieny

posiada elementarną wiedzę z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na
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pracy ani na temat fizjologii pracy.
Nie wie jak powinno być
zorganizowane bezpieczne
stanowisko pracy ani nie zna
czynników zagrożenia w miejscu
pracy i skutków przeciążenia pracą.

pracy oraz na temat fizjologii
pracy. Wie jak powinno być
zorganizowane bezpieczne
stanowisko pracy, zna niektóre
czynniki zagrożenia w miejscu
pracy i niektóre skutki
przeciążenia pracą.

P_U01

stworzyć ergonomicznego miejsca
pracy.

dzięki udzielanym wskazówkom
stworzyć ergonomiczne
stanowisko pracy.

P_K01

odpowiedzialnie przygotować się
do pracy.

odpowiedzialnie przygotować się
do pracy w ograniczonym
zakresie.

pracy oraz na temat fizjologii
pracy. Wie jak powinno być
zorganizowane bezpieczne
stanowisko pracy, zna czynniki
zagrożenia w miejscu pracy i
niektóre skutki przeciążenia
pracą.

temat fizjologii pracy. Wie jak
powinno być zorganizowane
bezpieczne stanowisko pracy, zna
czynniki zagrożenia w miejscu pracy i
skutki przeciążenia pracą.

samodzielnie stworzyć
ergonomiczne stanowisko pracy.

wprowadzać pewne korekty
w samodzielnie stworzonym
stanowisku pracy, opierając się
na własnych przemyśleniach
i umiejętności wnioskowania.

odpowiedzialnie przygotować się
do pracy.

odpowiedzialnie i sumienie
przygotować się do pracy.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

15

10

2

2

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

3

8

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

5

5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

17/0,5 ECTS

12/0,5 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Egzamin/zaliczenie
Udział w konsultacjach
Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Stec D., Zasady BHP w praktyce, Wszechnica podatkowa, Kraków 2010.

M. Boryczka, Ergonomia i bezpieczeństwo pracy, Wyd. UE, Katowice 2014.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Bugajska J., Komputerowe stanowisko pracy – aspekty zdrowotne i ergonomiczne, Wyd. CIOP, Warszawa 2003.

Milczarek M., Kultura bezpieczeństwa pracy, Wyd. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2002.

Zduniak A., Kryłowicz M., Edukacja dla bezpieczeństwa: w rodzinie, szkole i pracy, Wyd. Elipsa, Warszawa 2004.

Ergonomia z elementami bezpieczeństwa pracy, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.
Inne materiały dydaktyczne:



Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003, Nr 169,
poz. 1650).
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I INTERPERSONALNA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Nazwa specjalności: nie dotyczy
Rodzaj modułu kształcenia: Ogólnouczelniany, zajęcia do wyboru
Rok / Semestr: I/1
Osoba koordynująca przedmiot: mgr Adam Wyszomirski
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów): Umiejętność wnikliwej analizy otoczenia, interpretacji faktów i zjawisk.
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Ćwiczenia

Wykład

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/ zaliczenie

Suma godzin

Studia
stacjonarne

15

2

2

19

Studia
niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Metoda problemowa, dyskusja, prezentacja, zadania problemowe, odgrywanie ról.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna i rozumie rolę procesów komunikacji społecznej i interpersonalnej dla tworzenia oraz
funkcjonowania relacji społecznych.

K_W06

P_W02

Posiada wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i
zakłóceń, społeczno-kulturowe konteksty ich powstawania oraz złożone procesy warunkujące ich
występowanie, zna ich powiązania ze studiowaną specjalnością.

K_W08

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne.

K_U06

P_U02

Potrafi używać języka specjalistycznego z zakresu komunikacji i porozumiewać się w sposób klarowny i
spójny z osobami pochodzącymi z różnych środowisk.

K_U07

P_U03

Posiada umiejętność efektywnego wykorzystania wiedzy i środków z zakresu komunikacji społecznej i
interpersonalnej do wykonywania zadań zawodowych w organizacji lub instytucji pozostającej w
zainteresowaniu studiowanej specjalności.

K_U09, K_U013

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student posiada samowiedzę dotyczącą własnego profesjonalizmu w obszarze komunikowania
interpersonalnego i społecznego oraz osobistych możliwości i ograniczeń, jest gotów do pracy nad własnym
rozwojem, także podczas pedagogicznej działalności praktycznej.

P_K02

Posługuje się zdobytą wiedzą o komunikowaniu w praktycznej działalności pedagogicznej.

K_K01, K_K07
K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do przedmiotowych
efektów kształcenia
P_W01; P_W02; P_U01;
P_U02;P_U03; P_K02

Ćw1

Komunikacja jako proces. Modele komunikacji. (N)

Ćw2

Systemy komunikowania społecznego (społeczny, organizacyjny, polityczny, publiczny, masowy)

P_W01; P_W02; P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01; P_K02

Ćw3

Bariery w procesie komunikacji. (N)

P_W01; P_W02; P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01; P_K02

Ćw4

Komunikacja interpersonalna – istota skutecznego komunikowania. (N)

P_W01; P_W02; P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01; P_K02

Ćw5

Wybrane elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej. (N)

P_W01; P_W02; P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01; P_K02

Ćw6

Komunikacja perswazyjna i manipulacyjna. Warunki skutecznego komunikowania w praktycznej działalności
pedagogicznej. (N)

P_W01; P_W02; P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01; P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Wiedza:
P_W01

Udział w dyskusji.

Ćw. 1, 2, 3, 4, 5

P_W02

Udział w dyskusji, projekt.

Ćw. 1, 2, 3, 4, 5
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Umiejętności:
P_U01

Projekt, udział w dyskusji.

Ćw. 1, 2, 3, 4, 5

P_U02

Udział w dyskusji, wypowiedź ustna, projekt/zadanie praktyczne

Ćw. 1, 2, 3, 4, 5

P_U03

Udział w dyskusji, wypowiedź ustna, projekt

Ćw. 1, 2, 3, 4, 5
Kompetencje społeczne:

P_K01

Udział w dyskusji; obserwacja i ocena zadania praktycznego.

Ćw. 1, 2, 3, 4, 5

P_K02

Udział w dyskusji; obserwacja i ocena zadania praktycznego

Ćw. 1, 2, 3, 4, 5

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

P_W01

.
nie posiada wiedzy na temat
roli procesów komunikacji
społecznej i interpersonalnej
dla tworzenia oraz
funkcjonowania relacji
społecznych.

P_W02

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest gotów:

posiada elementarną wiedzę na
posiada szczegółową wiedzę na temat posiada szczegółową i uporządkowaną wiedzę
temat roli procesów komunikacji
roli procesów komunikacji społecznej na temat roli procesów komunikacji społecznej
społecznej i interpersonalnej dla
i interpersonalnej dla tworzenia oraz
i interpersonalnej dla tworzenia oraz
tworzenia oraz funkcjonowania
funkcjonowania relacji społecznych.
funkcjonowania relacji społecznych.
relacji społecznych.

posiada elementarną wiedzę
nie posiada wiedzy dotyczącej
dotyczącą procesów
posiada szczegółową wiedzę
procesów komunikowania
komunikowania
dotyczącą procesów komunikowania posiada szczegółową i uporządkowaną wiedzę
interpersonalnego i
interpersonalnego i społecznego, interpersonalnego i społecznego, ich
dotyczącą procesów komunikowania
społecznego, ich prawidłowości
ich prawidłowości i zakłóceń, prawidłowości i zakłóceń, społecznointerpersonalnego i społecznego, ich
i zakłóceń, społecznospołeczno-kulturowych
kulturowych kontekstów ich
prawidłowości i zakłóceń, społecznokulturowych kontekstów ich
kontekstów ich powstawania
powstawania oraz złożonych
kulturowych kontekstów ich powstawania oraz
powstawania oraz złożonych
oraz złożonych procesów
procesów warunkujących ich
złożonych procesów warunkujących ich
procesów warunkujących ich
warunkujących ich
występowanie, a także zna ich
występowanie, a także zna ich powiązania ze
występowanie ani nie zna ich
występowanie, a także zna ich
kluczowe powiązania ze studiowaną
studiowaną specjalnością.
powiązań ze studiowaną
elementarne powiązania ze
specjalnością.
specjalnością.
studiowaną specjalnością.
podtrzymywać i podejmować
próby inicjowania interakcji
komunikacyjnych.

inicjować i podtrzymywać interpersonalne
interakcje komunikacyjne oraz wykorzystać
aktywność komunikacyjną
w praktycznym działaniu edukacyjnym
i wychowawczym.

inicjować
i podtrzymywać interpersonalne
interakcje komunikacyjne.

P_U01

inicjować i podtrzymać
interakcji komunikacyjnych.

P_U02

używać języka
specjalistycznego z zakresu
komunikacji ani porozumiewać
się w sposób klarowny i spójny
z osobami pochodzącymi z
różnych środowisk.

używać języka specjalistycznego
z zakresu komunikacji i
używać języka specjalistycznego z
porozumiewać się w sposób
zakresu komunikacji i porozumiewać
klarowny i spójny z osobami
się w sposób klarowny i spójny z
pochodzącymi z różnych
osobami pochodzącymi z różnych
środowisk w ograniczonym
środowisk.
zakresie.

P_U03

efektywnie wykorzystaniać
wiedzy i środków z zakresu
komunikacji społecznej i
interpersonalnej do
wykonywania zadań
zawodowych w organizacji lub
instytucji pozostającej w
zainteresowaniu studiowanej
specjalności.

efektywnie wykorzystaniać
elementarną wiedzę i niektóre
środki z zakresu komunikacji
społecznej i interpersonalnej do
wykonywania zadań
zawodowych w organizacji lub
instytucji pozostającej w
zainteresowaniu studiowanej
specjalności.

efektywnie wykorzystaniać
szczegółową wiedzę i środki z
efektywnie wykorzystaniać pogłębioną wiedzę
zakresu komunikacji społecznej i
i środki z zakresu komunikacji społecznej i
interpersonalnej do wykonywania
interpersonalnej do wykonywania zadań
zadań zawodowych w organizacji lub
zawodowych w organizacji lub instytucji
instytucji pozostającej w
pozostającej w zainteresowaniu studiowanej
zainteresowaniu studiowanej
specjalności.
specjalności.

P_K01

nie posiada samowiedzy
o swym profesjonalizmie
w obszarze komunikowania
interpersonalnego i
społecznego oraz osobistych
możliwości i ograniczeń, nie
wykazuje woli do pracy nad
własnym rozwojem, także
podczas pedagogicznej
działalności praktycznej.

posiada ograniczoną
samowiedzę
o swym profesjonalizmie
w obszarze komunikowania
interpersonalnego i społecznego
oraz osobistych możliwościach i
ograniczeniach, wykazując
niewielką wolę do pracy nad
własnym rozwojem, także
podczas pedagogicznej
działalności praktycznej.

posiada samowiedzę
o swym profesjonalizmie
posiada samowiedzę
w obszarze komunikowania
o swym profesjonalizmie
interpersonalnego i społecznego oraz w obszarze komunikowania interpersonalnego
osobistych możliwościach i
i społecznego oraz osobistych możliwościach i
ograniczeniach, wykazując wolę do
ograniczeniach, podejmując działania
pracy nad własnym rozwojem, także związane z własnym rozwojem, także podczas
podczas pedagogicznej działalności
pedagogicznej działalności praktycznej.
praktycznej.

P_K02

posługiwać się zdobytą wiedzą
o komunikowaniu w
praktycznej działalności
pedagogicznej.

podejmować próby stosowania
w praktyce pedagogicznej
zdobytej wiedzy o
komunikowaniu.

posługiwać się zdobytą wiedzą
o komunikowaniu interpersonalnym
i społecznym w praktyce
pedagogicznej.

używać języka specjalistycznego z zakresu
komunikacji i porozumiewać się w sposób
klarowny i spójny z osobami pochodzącymi z
różnych środowisk, wykazując się w wysoką
odpowiedzialnością i empatią.

skutecznie i efektywnie posługiwać się
zdobytą wiedzą o komunikowaniu
interpersonalnym i społecznym w praktyce
pedagogicznej.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

15

13

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

20

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

2

7

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

4

4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h =1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Griffin E, Podstawy komunikacji społecznej, GWP, 2003.

Baney J., Komunikacja interpersonalna. Przewodnik, wyd. Wolters Kluwer, 2009.

Dobek-Ostrowska, Nauka o komunikowaniu, 2001.

Retter H., Komunikacja codzienna w pedagogice, GWP, 2005.

Sztejnbr A., Podstawy komunikacji społecznej w edukacji, wyd. Astrum, 2001.

Knapp H., Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Astrum 2008.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Dobek-Ostrowska, Komunikacja polityczna i społeczna, PAN, 2006.
Majka-Rostek D., Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności, wyd. Difin, 2010.
Wawrzak-Chodaczek M., Komunikacja społeczna w świeci wirtualnym, wyd. Adam Marszałek, 2008.

Inne materiały dydaktyczne:



wybrane do analizy materiały multimedialne z wystąpieniami publicznymi, kamera wideo, komputer, projektor, program do obróbki grafiki i montażu.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

SOCIAL AND INTERPERSONAL COMMUNICATION
External Branch in Szczecinek
University of Social Sciences in Łódź

Organized by:

Educational Studies – First degree

Related to study programs:

ACADEMICAL

Educational profile:
Specialization: -

Educational module: general studies taught in a language of a choice
Year / Semester: I/1
Course coordinator: mgr Adam Wyszomirski
Prerequisites (as a result of the sequence of subjects ): Ability of analysis of things and phenomena.
II. THE FORM OF CLASS AND NUMBER OF COURSE HOURS
Lectures

Practical
classes

Full-time
course
Part time
course

Practical classes

Practical
classes

Practical classes

Practical classes

Practical
classes

Practical classes

Practical classes

Practical classes

15

2

2

19

10

2

2

14

The form of class

Practical classes

III. TEACHING METHODS
The form of class
Problem – based method, discussion, multimedia presentation, problem based tasks, role playing.
IV. MAJOR-RELATED LEARNING OUTCOMES

No.

Major-related learning outcomes
reference

Learning outcomes:
Knowledge:

P_W01

Student knows and understands the role of social and interpersonal communication process for building and
keeping proper social relationships.

K_W06

P_W02

Student possess the knowledge of social and interpersonal communication process – its proper functioning
and disturbances, socio-cultural contexts of its origin and complex processes that determines its presence,
knows about relation with specialty of studies.

K_W08

Skills:
P_U01

Student knows how to initiate interaction in communication.

K_U06

P_U02

Student can use the specific language of communication process and has the ability to talk with clarity and
cohesion with persons of various environments.

K_U07

P_U03

Student has the ability to effective use of knowledge and means of social and interpersonal communication in
fulfilling professional tasks in organization or institution within specialty of studies.

K_U09, K_U013

Social competences:
P_K01

Student has self-knowledge bout his/her own professional skills in the area of professional social and
interpersonal communication and personal abilities and limitations. Student is ready for working on her/his
development, also during pedagogical activities.

P_K02

Student uses knowledge about social and interpersonal communication in pedagogical activity.

K_K01, K_K07
K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
No.

Major-related learning
outcomes reference

Practical classes:

P_W01; P_W02; P_U01;
P_U02;P_U03; P_K02

PC1

Communication as a process. Models of communication. (N)

PC2

Systems of social communications (social, organizational, political, public, mass)

P_W01; P_W02; P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01; P_K02

PC3

Bareers in the proces of communication. (N)

P_W01; P_W02; P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01; P_K02

PC4

Interpersonal communication – the core of effective communication. (N)

P_W01; P_W02; P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01; P_K02

PC5

Selected items of verbal and non-verbal communication. (N)

P_W01; P_W02; P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01; P_K02

PC6

Persuasive and handling communication. The conditions of effective communication in practical pedagogical
activities. (N)

P_W01; P_W02; P_U01; P_U02;
P_U03; P_K01; P_K02

VI. MEANS OF VERIFICATION OF LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes

Means of verification

Form of class verifying the learning outcome

Knowledge:
P_W01

Participation in the discussion.

PC. 1, 2, 3, 4, 5

P_W02

Participation in the discussion, project.

PC. 1, 2, 3, 4, 5
Skills:

P_U01

Participation in the discussion, project.

PC. 1, 2, 3, 4, 5
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P_U02

Participation in the discussion, project, speech.

PC. 1, 2, 3, 4, 5

P_U03

Participation in the discussion, project, speech.

PC. 1, 2, 3, 4, 5
Social competences:

P_K01

Participation in the discussion, observation of practical task.

PC. 1, 2, 3, 4, 5

P_K02

Participation in the discussion, observation of practical task.

PC. 1, 2, 3, 4, 5

VII. EVALUATION METHODS OF LEARNING OUTCOMES
2,0

Grades 3,0-3,5

Grades 4,0-4,5

5,0

A student cannot:

A student can:

A student can:

A student can:

demonstrate a basic
understanding of the
communication process and the
conditions of its effectiveness.

demonstrate elementary
knowledge of the essence of the
communication processes.

demonstrate the role of social and
interpersonal communication
processes for the establishment and
functioning of social relationships.

demonstrate the role of social and
interpersonal communication processes for the
establishment and functioning of social
relationships and find the use of it in
pedagogical practice.
demonstrate a detailed knowledge of the
processes of effective interpersonal
communication and social regularities and
their interference, conditions the effectiveness
of persuasive (negotiations), and handling and
the importance of communication skills in a
practical pedagogical activity.

Learning
outcomes

P_W01

P_W02

demonstrate the knowledge
about conditions of social and
interpersonal communication.

demonstrate elementary
knowledge of the
communication processes..

demonstrate knowledge
On the processes of interpersonal
communication and social
development, their accuracy and
interference conditions of
effectiveness and the importance of
communication in pedagogical
activity.

P_U01

initiate and maintain
interpersonal interactions
within communication

attempt to initiate a
communicative interaction.

initiate and maintain interpersonal
interactions within communication

initiate and maintain interpersonal interactions
within communication and use active
communication in the practical operation of
education and upbringing.

use terms of social and
interpersonal communication.

use basic terms of social and
interpersonal communication.

use specific language of
communication and to communicate
in a clear and consistent way.

effectively use the extensive resources of
knowledge about communication and
interpersonal, finding her practical
applications, including contacts with people
from different backgrounds.

P_U03

use of knowledge and resources
in the field of social and
interpersonal communication
in an effective way.

correctly choose means of
communication in professional
interactions, attempting to use
the knowledge in the field of
social and interpersonal
communication and
interpersonal to the tasks of
teaching.

use of knowledge and resources in the
skillfully use a known means of
field of social and interpersonal
communication to increase the effectiveness of
communication in an effective way,
professional activity (teaching) and nonstaying within the field of specialty of
professional.
studying.

P_K01

demonstrate the need to have
self-knowledge about his
professionalism in the area of
communication and their own
possibilities and limitations or
unwilling to work on the
development of powers in this
area.

demonstrate the need to have
self-knowledge about his
professionalism in the area of
communication and their own
possibilities and limitations or
unwilling to work on the
development of powers in this
area.

demonstrate the need to have selfknowledge about his professionalism
posiada samowiedzę
in the area of communication and
o swym profesjonalizmie
their own possibilities and limitations w obszarze komunikowania interpersonalnego
or unwilling to work on the
i społecznego oraz osobistych możliwościach i
development of powers in this area; is
ograniczeniach, podejmując działania
ready to work on self-development związane z własnym rozwojem, także podczas
also during practical pedagogical
pedagogicznej działalności praktycznej.
activity.

P_K02

use what has been learned
about effective communication
in interactions with others,
including the activity of
teaching.

try to use in practice presented
during class means and methods
of communication.

P_U02

use acquired knowledge about
interpersonal communication and
social practice in communication.

efficiently and effectively use the acquired
knowledge of communication interpersonal
and social communication in practice,
including in the framework of practical
pedagogical activity.

VIII. STUDENT WORKLOAD – THE NUMBER OF COURSE HOURS AND ECTS CREDITS
Student workload
ECTS activities
Full time course

Part time course

Class attendance (lectures, practical classes, conversation classes, project, laboratories,
workshops, seminars) – SUM of hours from point II

15

13

Exam

2

2

Consultations attendance

2

2

Class preparation

2

7

Exam preparation

4

4

Total student workload (25h = 1 ECTS) SUM of hours/ECTS

25/1

25/1

Student workload including classes involving direct contact with a teacher

19/1

14/0,5

Project / essay

Student workload including practical classes
Student workload including practical vocational training
Student workload including research preparation classes
IX. BIBLIOGRAPHY AND OTHER TEACHING RESOURCES
Basic bibliography:



Griffin E, Podstawy komunikacji społecznej, GWP, 2003.
Baney J., Komunikacja interpersonalna. Przewodnik, wyd. Wolters Kluwer, 2009.
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Dobek-Ostrowska, Nauka o komunikowaniu, 2001.
Retter H., Komunikacja codzienna w pedagogice, GWP, 2005.
Sztejnbr A., Podstawy komunikacji społecznej w edukacji, wyd. Astrum, 2001.
Knapp H., Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Astrum 2008.

Supplementary bibliography:




Dobek-Ostrowska, Komunikacja polityczna i społeczna, PAN, 2006.
Majka-Rostek D., Komunikacja społeczna a wyzwania współczesności, wyd. Difin, 2010.
Wawrzak-Chodaczek M., Komunikacja społeczna w świeci wirtualnym, wyd. Adam Marszałek, 2008.

Other teaching resources:



Multimedia materials with public speeches chosen to analyse, video camera, computer, projector, movie software.
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OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

nie dotyczy
ogólnouczelniany
I /1-2
Mgr Sławomir Elegańczyk
Brak przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego uczestnictwa w programowych
zajęciach wychowania fizycznego.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

50

50

Studia niestacjonarne

50

50
III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Pokaz, ćwiczenia praktyczne, metoda analityczna, syntetyczna, kompleksowa. Metoda problemowa.

Ćwiczenia

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma podstawową wiedzę, w zakresie terminologii kształtowania zdolności fizycznych.

K_W03

P_W02

Zna mechanizmy oddziaływania różnych form aktywności fizycznych realizowanych podczas zajęć.

K_W05

Umiejętności:

P_U01

Student potrafi kontrolować poziom własnej sprawności fizycznej, wykonując podstawowe ćwiczenia.

K_U14

Kompetencje społeczne:

P_K01

Kształtuje samodyscyplinę i samoocenę oraz poczucie odpowiedzialności za zdrowie. Jest obowiązkowy i
systematyczny.

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Ćwiczenia:

Lp.
Ćw1

Nauka odbicia piłki siatkowej sposobem górnym i dolnym.

Ćw2

Ćwiczenia rozciągające w parach.

Ćw4

Ćwiczenia siły wytrzymałościowej na przyrządach.

Ćw5

Nauka zagrywki piłki siatkowej.

Ćw6

Doskonalenie przewrotów w przód i w tył.

Ćw7

Ćwiczenia siły szybkiej na przyrządach.

Ćw8

Plasowanie piłki siatkowej.

Ćw9

Skok rozkroczny przez partnera.

Ćw10

Ćwiczenia siły maksymalnej na przyrządach.

Ćw11

Gra w p. siatkową 1 x 1.

Ćw12

Skok rozkroczny przez kozła.

Ćw14

Ćwiczenia siłowe metodą stacyjną.

Ćw15

Gra w p. siatkową 2 x 2.

Ćw16

Nauka stania na G.

Ćw17

Ćwiczenia siłowe metodą obwodową.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia
P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01
P_W01; P_W02;
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Ćw18

Gra szkolna w p. siatkową.

Ćw19

Nauka stania na RR.

Ćw20

ćwiczenia siłowe kończyn dolnych.

Ćw21

Nauka kozłowania piłki koszykowej.

Ćw22

Łączenie elementów: przewrót w przód i tył - stanie na G.

Ćw23

Ćwiczenia siłowe k. górnych.

Ćw24

Chwyty i podania p. koszykowej.

Ćw25

Ćwiczenia siłowe T.

P_U01; P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01
P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Zaliczenie ustne w trakcie wykonywania zadania

Ćw 1-25

P_W02

Zaliczenie ustne w trakcie wykonywania zadania

Ćw 1-25
Umiejętności:

P_U01

Obserwacja wykonania zadania i ocena studenta, aktywność na zajęciach

Ćw 1-25

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja wykonania zadania i ocena studenta, aktywność na zajęciach

Ćw 1-25

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

podstawowej terminologii w
zakresie kształtowania zdolności
fizycznych.

podstawową terminologię w
zakresie kształtowania zdolności
fizycznych w stopniu
ograniczonym.

podstawową terminologię w
zakresie kształtowania zdolności
fizycznych w stopniu
średniozaawansowanym.

podstawową terminologię
w zakresie kształtowania
zdolności fizycznych w
stopniu zaawansowanym.

P_W02

mechanizmów oddziaływania
różnych form aktywności
fizycznych realizowanych podczas
zajęć.

podstawowe mechanizmy
oddziaływania różnych form
aktywności fizycznych
realizowanych podczas zajęć.

wybrane mechanizmy
oddziaływania różnych form
aktywności fizycznych
realizowanych podczas zajęć.

wszystkie mechanizmy
oddziaływania różnych
form aktywności
fizycznych realizowanych
podczas zajęć.

P_U01

kontrolować poziomu własnej
sprawności fizycznej, nie wykonuje
podstawowych ćwiczeń.

kontrolować w ograniczonym
zakresie poziom własnej
sprawności fizycznej, wykonuje
najłatwiejsze ćwiczenia.

kontrolować poziom własnej
sprawności fizycznej, wykonuje
większość podstawowych
ćwiczeń.

w pełni kontrolować
poziom własnej
sprawności fizycznej,
wykonuje wszystkie
podstawowe ćwiczenia.

P_K01

kształtować samodyscypliny
i samooceny oraz poczucia
odpowiedzialności za zdrowie. Nie
jest obowiązkowy
i systematyczny.

kształtować samodyscyplinę i samoocenę oraz poczucie odpowiedzialności za zdrowie. Jest
obowiązkowy i systematyczny.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

50

50

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt laboratoria, warsztaty,

Egzamin/zaliczenie
Udział w konsultacjach
Projekt/ esej
Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych
Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Barankiewicz J., Leksykon wychowania fizycznego i sportu szkolnego. Wyd. WSiP Warszawa 1998.
Talaga J., Sprawność fizyczna ogólna. Testy, Wyd. Zysk i S-ka, Warszawa 2004.
Winiarski R., Rekreacja i czas wolny, Wyd. Łośgraf, 2011.

26

Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Bielski J., Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego, Wyd. Impuls, Kraków 2012.
Bondarowicz M., Zabawy w grach sportowych, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

SAMOOBRONA I ĆWICZENIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
ogólnouczelniany, fakultatywny
II - III/3-5
mgr Sławomir Elegańczyk
Brak przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego uczestnictwa w programowych zajęciach
wychowania fizycznego.
Deklaracja uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego z elementami samoobrony.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN

Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

75

75

Studia niestacjonarne

75

75
III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Pokaz, ćwiczenia praktyczne, metoda analityczna, syntetyczna, kompleksowa. Metoda problemowa.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

Student ma podstawową wiedzę, w zakresie terminologii samoobrony oraz kształtowania zdolności fizycznych.

K_W03, K_W05

Umiejętności:
P_U02

Umie wykonać podstawowe elementy techniczne samoobrony i wykorzystać w różnych sytuacjach zagrożenia.

K_U13, K_U14

Kompetencje społeczne:
P_K01

Kształtuje samodyscyplinę i samoocenę oraz poczucie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i
drugiego człowieka. Jest obowiązkowy i systematyczny.

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych efektów
kształcenia

Ćwiczenia:

Lp.
Ćw1

Zapoznanie z regulaminem. Organizacja, higiena i porządek pracy.

Ćw2

Nauka różnicowania punktów wrażliwych na ciele człowieka (punkty ATEMI) i wykorzystania
samoobronie.

Ćw3

Rozwój szybkości biegowej. Kształtowanie szybkości metodą powtórzeniową. Nauka postawy i sposobów
poruszania się w walce oraz pozycje walki.

P_W01; P_U01; P_K01

Ćw4

Nauka poprawnego pokonania płotka w marszu i truchcie. Nauka wykonywania padów i przewrotów w walce
wręcz.

P_W01; P_U01; P_K01

Ćw5

Ćwiczenia przygotowawcze do rzutu p. lekarska sposobem autowym z miejsca- rzuty wielobojowe. Nauka podcięć
ich odmian oraz zastosowanie.

P_W01; P_U01; P_K01

Ćw6

Kształtowanie sprawności ogólnej.

P_W01; P_U01; P_K01

Ćw7

Nauka techniki wyprowadzania uderzeń i kopnięć.

P_W01; P_U01; P_K01

Ćw8

Ćwiczenia siłowe opanowanie techniki mięśni kończyn dolnych i obręczy barkowej. Organizacja zajęć na siłowni.

P_W01; P_U01; P_K01

Ćw9

Nauka przewrotu w przód i tył. Profilaktyka bezpiecznego padania.

P_W01; P_U01; P_K01

Ćw10

Nauka skoku zawrotnego, kucznego, rozkrocznego i pokonywania skrzyni e teście policyjnym.

P_W01; P_U01; P_K01

Ćw11

Nauka blokowania kopnięć.
Kształtowanie wytrzymałości metodą ciągłą.

P_W01; P_U01; P_K01

Ćw12

Bariery i zagrożenia występujące w stosowaniu samoobrony.

P_W01; P_U01; P_K01

P_W01; P_U01; P_K01
ich w

P_W01; P_U01; P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Wiedza:
P_W01

Ćw 1-12

Zaliczenie ustne w trakcie wykonywania zadania.
Umiejętności:

28

P_U01

Test sprawnościowy, podczas którego student wykonuje poszczególne zadania z zakresu technik
samoobrony. Każde zadanie jest oddzielnie punktowane, a suma punktów stanowi podstawę do
wystawienia oceny. Dodatkowo brana jest pod uwagę aktywność studenta podczas zajęć i sposób
wykonywania ćwiczeń na poszczególnych zajęciach.

Ćw 1-12

Kompetencje społeczne:
P_K01

Aktywność studenta podczas zajęć i sposób wykonywania ćwiczeń na poszczególnych zajęciach.

Ćw 1-12

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

terminologii w zakresie samoobrony
oraz kształtowania zdolności
fizycznych.

w ograniczonym zakresie
terminologię związaną z
samoobroną oraz kształtowaniem
zdolności fizycznych.

podstawową terminologię w
zakresie samoobrony oraz
kształtowania zdolności
fizycznych.

szczegółową terminologię w
zakresie samoobrony
oraz kształtowania zdolności
fizycznych.

P_U01

wykonać podstawowych elementów
technicznych samoobrony ani
wykorzystać ich
w różnych sytuacjach zagrożenia;
wynik poniżej 51% z zakresu zadań
zleconego przez prowadzącego.

wykonać podstawowe elementy
techniczne samoobrony i
wykorzystać je
w różnych sytuacjach zagrożenia;
w 51%-70% z zakresu zadań
zleconego przez prowadzącego
(51-60%: 3; 61-70%: 3,5)

wykonać podstawowe elementy
techniczne samoobrony i
wykorzystać je
w różnych sytuacjach zagrożenia;
w 71%-90% z zakresu zadań
zleconego przez prowadzącego
(71-80%: 4; 81-90%: 4,5)

wykonać podstawowe
elementy techniczne
samoobrony i wykorzystać
je w różnych sytuacjach
zagrożenia; w 91%-100% z
zakresu zadań zleconego przez
prowadzącego.

P_K01

kształtować samodyscypliny i
samooceny oraz poczucia
odpowiedzialności za zdrowie i
bezpieczeństwo własne i drugiego
człowieka. Nie jest obowiązkowy i
systematyczny.

kształtować samodyscyplinę i samoocenę oraz poczucie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo
własne i drugiego człowieka. Jest obowiązkowy i systematyczny.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

75

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt laboratoria, warsztaty,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II
Egzamin/zaliczenie
Udział w konsultacjach
Projekt/ esej
Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych
Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Dobrzyjałowski J., Mała encyklopedia samoobrony czyli jak życ bezpiecznie, Raster, 2004.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Raczek J., [1981]: Rozwój wytrzymałości w systemie dzieci i młodzieży. Sport i Turystyka Warszawa.
Starzyński T., Sozański H., [1995]: Trening skoczności atlas ćwiczeń RCMSZ.

Inne materiały dydaktyczne:



Sprawnościowy test policyjny https://www.youtube.com/watch?v=1vzWN09KTIY
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

GRY I ZABAWY RUCHOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNEJ
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
ogólnouczelniany, fakultatywny
II - III/3-5
Mgr Sławomir Elegańczyk
Brak przeciwwskazań zdrowotnych do aktywnego uczestnictwa w programowych zajęciach
ruchowych. Wiedza z zakresu biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

75

75

Studia niestacjonarne

75

75
III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Pokaz, ćwiczenia praktyczne, metoda analityczna, syntetyczna, kompleksowa. Metoda problemowa.

Ćwiczenia

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

Ma elementarną wiedzę o funkcjach gier i zabaw ruchowych oraz normach i procedurach praktycznego
wykorzystania ich w różnych obszarach działalności pedagogicznej.

K_W16

Umiejętności:
P_U01

Posiada umiejętność doboru ćwiczeń kształtujących odruch prawidłowej postawy ciała.

K_U10

P_U02

Umie wykorzystać w praktyce ćwiczenia fizyczne, mające wpływ na motorykę organizmu.

K_U09

Kompetencje społeczne:
P_K01

Wykazuje się poczuciem odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

Ćwiczenia:

Lp.
Ćw1

Zapoznanie z regulaminem. Organizacja, higiena i porządek pracy.

P_W01; P_U01; P_K01

Ćw2

Funkcje i rola zabaw ruchowych. Rodzaje zabaw ruchowych.

P_W01; P_U01; P_K01

Ćw3

Terminologia gier i zabaw ruchowych, wykorzystanie zabaw ruchowych w praktyce szkolnej i zajęciach
pozaszkolnych.

P_W01; P_U01; P_K01

Ćw4

Prowadzenie zabawy ruchowej. Metodyka i zasady.

P_W01; P_U01; P_K01

Ćw5

Gry i zabawy ruchowe – pokaz gier z akcentem kształtowania szybkości, skoczności, wytrzymałości, siły, zwinności
i gibkości.

P_W01; P_U01; P_K01

Ćw6

Gry i zabawy ruchowe – pokaz gier doskonalących elementy techniczne sportowych gier zespołowych: piłki
koszykowej, nożnej, siatkowej i ręcznej.

P_W01; P_U01; P_K01

Ćw7

Gry i zabawy ruchowe – pokaz gier ruchowych doskonalących elementy techniczne konkurencji lekkoatletycznych i
gimnastyki.

P_W01; P_U01; P_K01

Ćw8

Gry i zabawy ruchowe – pokaz nowoczesnych, nieklasycznych gier i zabaw ruchowych

P_W01; P_U01; P_K01

Ćw9

Zasady prowadzenia ćwiczeń kształtujących postawę i motorykę.

P_W01; P_U01; P_K01

Ćw10

Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę.

P_W01; P_U01; P_K01

Ćw11

Zabawy i gry bieżne.

P_W01; P_U01; P_K01

Ćw12

Zabawy z elementami gier sportowych.

P_W01; P_U01; P_K01

Ćw13

Ćwiczenia rytmiczno-gimnastyczne.

P_W01; P_U01; P_K01

Ćw14

Ćwiczenia rozciągające, ogólnorozwojowe, wzmacniające i oddechowe.

P_W01; P_U01; P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Wiedza:
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P_W01

Przygotowanie i przeprowadzenie pokazowego ćwiczenia.

Ćw 1-14
Umiejętności:

P_U01

Przygotowanie i przeprowadzenie pokazowego ćwiczenia.

Ćw 1-14

P_U02

Przygotowanie i przeprowadzenie pokazowego ćwiczenia.

Ćw 1-14

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie i przeprowadzenie pokazowego ćwiczenia.

Ćw 1-14

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

funkcji gier i zabaw ruchowych oraz
norm i procedur praktycznego
wykorzystania ich w różnych
obszarach działalności
pedagogicznej.

podstawowe funkcje gier i zabaw
ruchowych oraz wybrane normy i
procedury praktycznego
wykorzystania ich w różnych
obszarach działalności
pedagogicznej.

funkcje gier i zabaw ruchowych
oraz większość norm i procedur
praktycznego wykorzystania ich w
różnych obszarach działalności
pedagogicznej.

funkcje gier i zabaw
ruchowych oraz wszystkie
normy i procedury
praktycznego wykorzystania
ich w różnych obszarach
działalności pedagogicznej.

P_U01

dobrać ćwiczeń kształtujących
odruch prawidłowej postawy ciała.

z pomocą wykładowcy dobrać
podstawowe ćwiczenia
kształtujące prawidłową postawę
ciała.

samodzielnie dobrać ćwiczenia
kształtujące prawidłową postawę
ciała, popełniając przy tym
nieliczne błędy.

samodzielnie i bezbłędnie
dobrać ćwiczenia kształtujące
prawidłową postawę ciała.

P_U02

wykorzystać w praktyce ćwiczeń
fizycznych mających wpływ na
motorykę organizmu.

wykorzystać w praktyce
podstawowe ćwiczenia fizyczne
mające wpływ na motorykę
organizmu.

wykorzystać w praktyce większość
najważniejszych ćwiczeń
fizycznych mających wpływ na
motorykę organizmu.

wykorzystać w praktyce min.
90% ćwiczeń fizycznych
mających wpływ na
motorykę organizmu.

P_K01

wykazać się poczuciem
odpowiedzialności za zdrowie i
bezpieczeństwo dzieci

wykazać się poczuciem odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

75

75

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt laboratoria, warsztaty,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II
Egzamin/zaliczenie
Udział w konsultacjach
Projekt/ esej
Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych
Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Bondarowicz M., 2000, Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych, Warszawa.
Owczarek S., 2000, Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP, Warszawa.
Owczarek S.,Bondarowicz M., 1998, Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej, Warszawa.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Bondarowicz M., 1996, Forma zabawowa w nauczaniu sportowych gier zespołowych, Warszawa.
Gilewicz Z. ,Teoria Wychowania fizycznego (rozdział zabawa).
Perkowski K. Śledziewski D., [1998]: Metodyczne podstawy treningu sportowego, COS, Warszawa.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

WPROWADZENIE DO STUDIOWANIA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
nie dotyczy

Nazwa specjalności:

ogólnouczelniany

Rodzaj modułu kształcenia:

I/1

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Dr Daria Sikorska /mgr Anna Dziemianko

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

Brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultacje

Egzamin/ zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

15

2

17

Studia niestacjonarne

10

2

12

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Metoda podająca, metoda problemowa, multimedia, metoda projektowa

Konwersatorium

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

Student zna strukturę Uczelni i wie do kogo i w jaki sposób zwrócić się z odpowiednią sprawą.

K_W07, K_W08

P_W02

Student wie, co oznacza idea studiowania i samokształcenia.

K_W07, K_W08

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi przygotować samodzielny warsztat pracy studenta. Umie wykonać pracę pisemną z przypisami i
bibliografią.

K_U08

P_U02

Student potrafi w odpowiedni sposób zwracać się do różnych członków społeczności akademickiej.

K_U07

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student w sposób odpowiedzialny kieruje swą pracą akademicką. Student rozumie rolę studenta i w odpowiedni
sposób komunikuje się ze wszystkimi członkami społeczności akademickiej.

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Kw1

Konwersatorium:
Istota studiowania. Samokształcenie. Metody samodzielnej nauki.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01

Idea akademicka. Historia uniwersytetów.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

Przedstawienie Uczelni – struktura, podział obowiązków.

P_W01; P_U01;
P_02; P_K01

Kw 2

Kw 3

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Kw 4

Struktura studiów pedagogicznych, program studiów, specjalności.

P_W01

Kw 5

Savoir – vivre studenta.

P_W01

Kw 6

Metody i rodzaje zajęć stosowane w Uczelni.

P_W01

Kw 7

Jak pisać pracę zaliczeniową.

P_W01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Wiedza:
P_W01

Test wiedzy i praca pisemna – dekalog studenta.

Kw 1- Kw 7

P_W02

Test wiedzy i praca pisemna – dekalog studenta.

Kw 1, Kw 2
Umiejętności:

P_U01

Test wiedzy i praca pisemna – dekalog studenta.

Kw 1- Kw 3

P_U02

Test wiedzy i praca pisemna – dekalog studenta.

Kw 2, Kw 3
Kompetencje społeczne:
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P_K01

Test wiedzy i praca pisemna – dekalog studenta.

Kw 1- Kw 3

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

struktury Uczelni ani hierarchii jej
elementów.

strukturę Uczelni
i hierarchię jej
podstawowych elementów.

spersonalizowaną strukturę Uczelni
i hierarchię jej kluczowych
elementów oraz wie do kogo z czym
się zwrócić.

strukturę Uczelni, jej
wszystkie elementy oraz
zakres działalności .

P_W02

nie wie, co oznacza idea
studiowania i samokształcenia.

wie, co oznacza idea
studiowania i
samokształcenia.

wie, co oznacza idea studiowania i
samokształcenia oraz zna ich cele.

wie, co oznacza idea
studiowania i samokształcenia,
zna cele i korzyści z tego
płynące.

P_U01

przygotować swojego warsztatu
pracy ani wykonać pracy pisemnej
z przypisami
i bibliografią.

określić ogólnie,
na czym powinien polegać
warsztat pracy studenta,
przygotować przypisy i
bibliografię.

określić, na czym polega warsztat
pracy studenta, wykonać pracę
pisemną z przypisami
i bibliografią.

przygotować swój warsztat
pracy oraz napisać
wyczerpującą pracę pisemną
z przypisami i bibliografią.

dobierać środki komunikacji
do odpowiednich członków
społeczności akademickiej.

dobierać środki komunikacji
do odpowiednich członków
społeczności akademickiej, ze
świadomością konieczności
zachowania form.

dobierać środki komunikacji
do odpowiednich członków
społeczności akademickiej,
idealnie zachowując wszystkie
formy.

P_U02

P_K01

w odpowiedni sposób zwracać się
do różnych członków społeczności
akademickiej.

.
w sposób odpowiedzialny kierować
swją pracą akademicką; nie
rozumie roli studenta i w
nieodpowiedni sposób komunikuje
się ze wszystkimi członkami
społeczności akademickiej.

kierować swoją pracą
akademicką w zakresie
podstawowym; rozumie
podstawową rolę studenta i
w odpowiedni sposób
komunikuje się ze
wszystkimi członkami
społeczności akademickiej.

.
w sposób odpowiedzialny kierować swoją pracą akademicką, rozumie
rolę studenta i z dużą kulturą osobistą komunikuje się ze wszystkimi
członkami społeczności akademickiej.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

15

10

2

2

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

3

8

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

5

5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

17/0,5 ECTS

12/0,5 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Egzamin/zaliczenie
Udział w konsultacjach
Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Regulamin studiów i Statut Społecznej Akademii Nauk.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS). Przewodnik dla użytkowników, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009.

R. Linksman: W jaki sposób szybko się uczyć. Świat Książki, Warszawa 2005.
Inne materiały dydaktyczne:
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2. Przedmioty podstawowe i kierunkowe
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

BIOMEDYCZNE PODSTAWY ROZWOJU I WYCHOWANIA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
nie dotyczy

Nazwa specjalności:

podstawowy, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych

Rodzaj modułu kształcenia:

I/I

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

dr Mariola Świderska
Podstawowa wiedza z zakresu biologii na poziomie szkoły średniej

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Konsultacje

Egzamin/zaliczenie

Suma
godzin

15

4

3

52

10

4

3

37

Wykład

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

30

Studia niestacjonarne

20

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Metoda podająca, metoda problemowa
Metoda problemowa, ćwiczenia projektowe, dyskusja
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:

P_W01

Ma uporządkowaną wiedzę na temat ewolucji oraz miejsca człowieka w systematyce. Posiada wiedzę na temat
zróżnicowania wewnątrzgatunkowego, morfologicznego i fizjologicznego człowieka. Zna współczesne tendencje
rozwojowe człowieka. Posiada wiedzę na temat konieczności prawidłowego żywienia. Posiada wiedzę na temat istoty
zdrowia psychicznego, seksualnego człowieka.

K_W03

P_W02

Posiada wiedzę na temat zmian zachodzących organizmie człowieka w czasie ontogenezy, czynników zapewniających
prawidłowy rozwój, rozwoju poszczególnych narządów oraz dotyczącą zaburzeń rozwoju człowieka.

K_W05

Umiejętności:
P_U01

Potrafi przygotować i zaprezentować projekt dotyczący tematyki biologicznych i medycznych podstaw rozwoju
człowieka.

K_U01

P_U02

Potrafi współpracować w grupie nad zadanym projektem oraz dokonać analizy i oceny projektów przygotowanych
przez inne grupy.

K_U07

Kompetencje społeczne:
P_K01

ma poczucie odpowiedzialności za grupowo przygotowany projekt. Czuje się odpowiedzialny za sprawiedliwą ocenę
prezentowanych projektów.

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Antropogeneza: ewolucja człowiekowatych, kierunki ewolucji człowiekowatych.

P_W01, P_W02

W2

Zróżnicowanie wewnątrzgatunkowe człowieka, dymorfizm płciowy.

P_W01, P_W02

W3

Zróżnicowanie morfologiczne i fizjologiczne człowieka. (N)

P_W01, P_W02

W4

Ontogeneza człowieka: okres pre- i postnatalny. (N)

W5

Czynniki wpływające na rozwój człowieka: endogenne genetyczne (determinanty rozwoju).

P_W01, P_W02

W6

Tryb i styl życia jako elementy regulujące rozwój człowieka; prawidłowe żywienie człowieka. (N)

P_W01, P_W02

W7

Układy: nerwowy, hormonalny i immunologiczny w prawidłowym rozwoju człowieka. (N)

P_W02

W8

Rozwój układów wewnętrznych: kostno-stawowego, mięśniowego, krążenia, oddechowego, pokarmowego,
wydalniczego, rozrodczego. (N)

P_W02

W9

Zdrowie psychiczne człowieka we współczesnej cywilizacji, higiena psychiczna, nerwice, zmęczenie i wypoczynek,
higiena pracy umysłowej. (N)

P_W01, P_W02

W10

Charakterystyka rozwoju seksualnego człowieka.

P_W01, P_W02

Lp.

P_W02

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
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kształcenia
Ćw1

Charakterystyka rozwoju człowieka w okresach: prenatalnym, noworodkowym.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02,
P_K01

Ćw2

Istota rozwoju człowieka w okresie: niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym. (N)

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02,
P_K01

Ćw3

Istota rozwoju człowieka w: młodszym wieku szkolnym oraz w okresie dojrzewania. (N)

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02,
P_K01

Ćw4

Charakterystyka rozwoju człowieka w okresach: adolescencji, dorosłości i dojrzałości.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02,
P_K01

Ćw5

Charakterystyka okresu starości.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02,
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Test pisemny; prezentacja

W 1-3, W 5-6, W9-10, Ćw. 1-5.

P_W02

Test pisemny; prezentacja

W 1-10, Ćw. 1- 5.
Umiejętności:

P_U01

Test pisemny; prezentacja

Ćw. 1- 5.

P_U02

Test pisemny; prezentacja

Ćw. 1- 5.
Kompetencje społeczne:

P_K01

Ćw. 1- 5.

Test pisemny; prezentacja
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

P_W01

P_W02

P_U01

P_U02

P_K01

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

zdefiniować terminów
dotyczących biomedycznych
podstaw rozwoju oraz
wychowania człowieka.

zidentyfikować
i zdefiniować terminy
związane
z biomedycznymi
podstawami rozwoju
i wychowania człowieka.

wyjaśnić i opisać terminy dotyczące
biologicznych i medycznych
podstaw rozwoju i wychowania
człowieka.

dokonać analizy
i wnioskować na temat
podstawowych pojęć
z zakresu biologicznych
i medycznych podstaw
rozwoju oraz wychowania
człowieka.

wymienić kolejnych faz rozwoju
człowieka; wyliczyć czynników
egzo- i endogennych
wpływających
na przebieg rozwoju;
zidentyfikować istoty rozwoju
układów wewnętrznych
rozwijającego się organizmu;
zdefiniować problemu zdrowia
psychicznego współczesnego
człowieka, wymienić
najczęstszych schorzeń z tym
związanych oraz zdefiniować
rozwoju seksualnego.

wymienić kolejne fazy
rozwoju człowieka; wyliczyć
czynniki egzo- i endogenne
wpływające na przebieg
rozwoju; zidentyfikować
istotę rozwoju układów
wewnętrznych rozwijającego
się organizmu; zdefiniować
problem zdrowia
psychicznego współczesnego
człowieka, wymienić
najczęstsze schorzenia z tym
związane oraz zdefiniować
rozwój seksualny człowieka.

opisać kolejne fazy rozwoju
człowieka; wyliczyć i opisać
czynniki egzoi endogenne wpływające
na przebieg rozwoju; streścić istotę
rozwoju układów wewnętrznych
rozwijającego się organizmu; opisać
problem zdrowia psychicznego
współczesnego człowieka, wymienić
i scharakteryzować najczęstsze
schorzenia z tym związane oraz
omówić i wyjaśnić problemy
związane
z rozwojem seksualnym człowieka.

wyczerpująco opisać kolejne
fazy rozwoju człowieka,
czynniki egzo- i endogenne
wpływające na jego przebieg;
scharakteryzować istotę
rozwoju układów
wewnętrznych rozwijającego
się organizmu; przeanalizować
problem zdrowia psychicznego
współczesnego człowieka
i szczegółowo wyjaśnić
najczęstsze schorzenia z tym
związane oraz omówić i
wyjaśnić problemy związane
z rozwojem seksualnym
człowieka.

wymienić zmian zachodzących w
różnych sferach rozwoju
człowieka.

wymienić zmiany zachodzące
w różnych sferach rozwoju
człowieka.

wymienić i opisać zmiany
zachodzące
w różnych sferach rozwoju
człowieka.

dokonać analizy
i oceny zmian zachodzących
w różnych sferach rozwoju
człowieka.

pracować w grupie nad
zadanym problemem oraz
pełnić w niej zadane role.

organizować pracę
w grupie i pracować
z nią, pełniąc różne role.

planować
i organizować pracę
w grupie nad zadanym
problemem tak, aby
efektywność pracy była
optymalna oraz przewidywać
i wprowadzać skuteczne
zmiany.

wykazać się w stopniu
umiarkowanym
odpowiedzialnością za
grupowo przygotowany
projekt oraz za sprawiedliwą
ocenę prezentowanych
projektów.

wykazać się dużą
odpowiedzialnością za grupowo
przygotowany projekt oraz za
sprawiedliwą ocenę prezentowanych
projektów.

wykazać się pełną
odpowiedzialnością za
grupowo przygotowany
projekt oraz za sprawiedliwą
ocenę prezentowanych
projektów.

pracować w grupie nad zadanym
problemem badawczym oraz
pełnić w niej różnych ról.

wykazać się odpowiedzialnością
za grupowo przygotowany projekt
ani za sprawiedliwą ocenę
prezentowanych projektów.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta

35

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

30

Egzamin/zaliczenie

3

3

Udział w konsultacjach

4

4

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

13

28

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

52/2 ECTS

37/1,5 ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Jaczewski A., Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wyd. „Żak”, Warszawa 2001.
Mięsowicz I., Auksologia. Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od narodzin do dorosłości, Warszawa 2001.
Wolański, N., Rozwój biologiczny człowieka, Wyd. PWN, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:






Bullock J., Boyle I.J., Wang M.B., Fizjologia, Wyd. Medyczne, Wrocław 1997.
Chlebińska J., Anatomia i fizjologia człowieka, Wyd. WSiP, Warszawa 1990.
Gołąb, B.K., Jędrzejewski K., Anatomia czynnościowa ośrodkowego układu nerwowego, Wydaw. Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
Świderska M. Budzyńska-Jewtuch I, Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Ogólne zagadnienia rozwoju biologicznego, Wyd. WSHE, Łódź 2008.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

HISTORIA FILOZOFII
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
nie dotyczy

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:

podstawowy
I/1

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

dr Łukasz Androsiuk
Ogólna wiedza filozoficzna ze szkoły średniej. Umiejętność analizy abstrakcyjnej faktów i
zjawisk.

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

30

15

Studia niestacjonarne

20

10

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

4

3

52

4

3

37

Konsultacje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
metoda podająca, metoda problemowa

Wykład

metoda problemowa, dyskusja, burza mózgów, analiza tekstu

Ćwiczenia

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma uporządkowaną wiedzę o istocie dyskursu filozoficznego. Ma wiedzę na temat historii myśli filozoficznej i
potrafi umiejscowić tę myśl jako jeden z czynników tożsamości kulturowej Europy i Polski. Ma wiedzę na temat
rozwoju mentalności ludzkiej na przestrzeni wieków w europejskim obszarze kulturowym.

K_W03

P_W02

Ma wiedzę na temat roli jaką odegrała filozofia w powstaniu pedagogiki i jej ideałów.

K_W03

Umiejętności:
P_U01

Student ma potrafi dokonywać filozoficznej analizy faktów i zjawisk, w tym takich o charakterze społecznym. Dzięki
znajomości dyskursu filozoficznego potrafi kreować i prowadzić dyskusję na tematy ogólne.

K_U02

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student dostrzega konieczność i zasadność samorozwoju i samodoskonalenia. Potrafi odwołać się do autorytetów w
celu wywołania określonego efektu wychowawczego.

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Zagadnienia wprowadzające. Pojęcie, przedmiot i działy filozofii. Filozofia jako nauka i jako światopogląd. Funkcje
filozofii. Filozofia a myślenie potoczne. Filozofia a nauka i inne dziedziny kultury.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01

W2

Terminologia (pojęcia): ontologia, gnoseologia, aksjologia, antropologia, historiozofia, etyka, estetyka.

W3

Chronologia dziejów filozofii europejskiej od VII/VI w p.n.e. do XX wieku (epoki: filozofii starożytnej, filozofii
średniowiecznej, filozofii nowożytnej).

W4

Filozofia presokratyczna – empiryzm joński a racjonalizm eleacki.

P_W01

W5

Pitagorejska wizja rzeczywistości i świata.

P_W01

W6

Sokratejska koncepcja samodoskonalenia.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01

W7

Dualizm Platona; Platońska metafora jaskini; podział duszy ludzkiej. Sokratejski obraz duszy, jako rydwanu
powożonego przez woźnicę-rozum.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01

W8

Hylemorfizm Arystotelesa.

W9

Pojęcie eudajmonii i jego interpretacja.

P_W01; P_W02

W10

Filozofia średniowiecznej Europy. Rozwój doktryny chrześcijańskiej ze szczególnym uwzględnieniem filozofii św.
Augustyna i św. Tomasza z Akwinu.

P_W01 P_W02;
P_U01

W11

Dualizm Kartezjański (mechanicyzm i antymechanicyzm we współczesnej antropologii).

P_W01; P_U01

W12

Kantowski przełom w teorii poznania, etyce i antropologii.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01

W13

Filozoficzne dylematy XIX wieku jako podstawa do powstania pedagogiki.

P_W01; P_W02;
P_K01

P_W01
P_W01; P_K01

P_W01
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W14

Filozofia jako teren refleksji nad aksjologią i przesłankami etycznymi uprawiania nauk: biologii, psychologii,
socjologii, antropologii, nauk o kulturze, pedagogiki i ich subdyscyplin.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01

W15

Metoda filozoficznej analizy problemów teoretycznych i metodologicznych współczesnej nauki i jej zastosowań
praktycznych.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw1

Istota dyskursu filozoficznego. Przykłady tekstów i analizy problemowej w filozofii. Różnorodność dyscyplin
filozoficznych.

P_U01; P_K01

Ćw2

Sokratejskie metody dialogu i ich znaczenie dla samooceny i samowiedzy.

P_U01; P_K01

Ćw3

Analiza tekstu starożytnego na przykładzie tekstów Platona i Arystotelesa.

P_U01; P_K01

Ćw4

Analiza tekstu średniowiecznego – Św. Augustyn i św. Tomasz.

P_U01; P_K01

Ćw5

Analiza tekstu nowożytnego – Kartezjusz, Hobbes, Kant.

P_U01; P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Test pisemny, analiza tekstu źródłowego

W 1-15

P_W02

Test pisemny, analiza tekstu źródłowego

W 1, W 6- 7, W 9-10, W 12-15
Umiejętności:

P_U01

Test pisemny, analiza tekstu źródłowego

Ćw. 1-5
Kompetencje społeczne:

P_K01

Test pisemny, analiza tekstu źródłowego

Ćw. 1-5

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

P_W01

P_W02

P_U01

P_K01

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:
wskazać istoty filozoficznego
myślenia ani podstawowych
poglądów filozoficznych.

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

wskazać podstawowe
znaczenie myślenia
filozoficznego oraz
wymienić niektóre
koncepcje filozoficzne i
filozofów.

określić istotę filozoficznego
myślenia, opisać koncepcje
filozoficzne i przypisać
najważniejsze z nich do autorów.

w sposób wyczerpujący
i refleksyjny określić istotę
dyskursu filozoficznego oraz
szczegółowo opisać koncepcje
filozoficzne, bezbłędnie
przypisując je do autorów.

określić związki między pedagogiką
i filozofią.

wyjaśnić związki między
filozofią
a pedagogiką, doceniając
doniosłość myśli filozoficznej
w myśli pedagogicznej.

wskazać związków pomiędzy
filozofią a pedagogiką.

wskazać filozoficzną
genezę pedagogiki.

dokonać analizy filozoficznej faktów
i zjawisk ani poprawnej analizy
tekstu.

dokonać podstawowej
analizy faktów
i zjawisk w aspekcie
dyskursywnym oraz w
sposób podstawowy
zinterpretować tekst
filozoficzny.

dokonać analizy faktów i zjawisk
w aspekcie filozoficznym oraz
poprawnie interpretować tekst
filozoficzny.

implementować cechy
myślenia dyskursywnego
w analizie zjawisk
i faktów i bezbłędnie
rozróżniać jedno pojęcie od
drugiego, interpretować tekst
filozoficzny oddając jego
niuanse semantyczne.

wykazać zainteresowania
samorozwojem ani refleksyjności w
podchodzeniu do tematu
filozoficznego myślenia.

wykazać umiarkowane
zainteresowanie
samorozwojem oraz
odwoływać się
do autorytetów
w procesie
samowychowania.

dostrzec potrzebę samorozwoju i
dążyć do jego realizacji oraz
odwoływać się
do autorytetów
w procesie wychowania, podając ich
konkretny wpływ na dziedziny
życia.

w sposób widoczny dążyć do
samorozwoju oraz odwoływać
się do autorytetów w historii
filozofii i powołać się na nie w
poszczególnych dziedzinach
życia.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

30

Egzamin/zaliczenie

3

3

Udział w konsultacjach

4

4

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

13

28

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

52/2 ECTS

37/1,5 ECTS

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym

38

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:






Copleston F., Historia filozofii, t. IV, VI, VII, Wyd. AX, Warszawa 2005-2006.
Krąpiec M.A. Wprowadzenie do filozofii, Lublin 2003.
Laertios D., Żywoty i poglądy sławnych filozofów, Wyd. PWN, Warszawa 1982.
Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I – III, Wyd. PWN, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:






Reale G., Historia filozofii starożytnej, t. I-IV, Wyd. KUL, Lublin 2002.
Św. Augustyn, Wyznania, Wyd. Znak. Kraków 1994.
Świeżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, TN KUL, Lublin 2001.

Inne materiały dydaktyczne:


Wybrane teksty filozoficzne do analizy na ćwiczeniach.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

POJĘCIA I SYSTEMY PEDAGOGICZNE
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I-go stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
nie dotyczy

Nazwa specjalności:

podstawowy, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych

Rodzaj modułu kształcenia:

I/1

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Dr Ewa Przygońska

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

-

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Konsultacje

Egzamin/zaliczenie

Suma
godzin

15

6

4

55

10

6

4

40

Wykład

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

30

Studia niestacjonarne

20

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Wykład

metody podające, metoda problemowa

Ćwiczenia

metoda problemowa, analiza tekstów
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych
dyscyplin naukowych.

K_W01

P_W02

Ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych
powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi.

K_W02

Umiejętności:
P_U01

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

K_U01

Kompetencje społeczne:
P_K01

Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i
odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Pedagogika jako nauka. Struktura nauk pedagogicznych i ich interdyscyplinarny charakter.

P_W01, P_U01

W2

Podstawowe pojęcia pedagogiki (edukacja, wychowanie, samowychowanie, kształcenie, samokształcenie, nauczanie i
uczenie się itp.). (N)

P_W01, P_K01

W3

Kontekst ideologiczny, kulturowy i polityczny warunkujący powstanie systemu oświatowego oraz pedagogiki jako
dyscypliny naukowej. (N)

P_W01

W4

Cechy i funkcje paradygmatów w pedagogice. Charakterystyka wybranych paradygmatów w pedagogice (paradygmaty
światopoglądowo-ideologiczne, paradygmaty odnoszące się do szkoły i procesów dydaktyczno-wychowawczych). (N)

P_W02

W5

Doktryny pedagogiczne jako forma paradygmatu edukacyjnego – ideologiczne i filozoficzne podstawy. (N)

P_W01, P_U01

W6

Główne doktryny i systemy pedagogiczne.

P_W02, P_U01,
P_K01
Ćwiczenia

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw1

Zakres pedagogiki. Nauki współpracujące z pedagogiką.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

Ćw2

Wychowanie czy genetyka? Zakres wychowania. Elementy procesu wychowania. (N)

P_W02, P_U01,
P_K01

Ćw3

Herbartyzm - szkoła tradycyjna J.F. Herbarta.

P_U01

Ćw4

Szkoła progresywna.

P_U01

Ćw5

Założenia „Nowego Wychowania”.

P_U01, P_K01
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Ćw6

Koncepcja pedagogiczna C. Freineta.

Ćw7

Pragmatyzm w pedagogice J. Dewey’a.

P_U01, P_K01
P_U01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Wypowiedź ustna, analiza tekstu, egzamin ustny

W 1-3, W 5, ćw. 1

P_W02

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji, egzamin ustny

W4, W 6, ćw. 1-2
Umiejętności:

P_U01

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji, egzamin ustny

W1, W5-6, ćw. 1-7

Kompetencje społeczne:
P_K01

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji, egzamin ustny

W2, W6, ćw. 1-2, ćw. 5-6

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

P_W01

P_W02

P_U01

P_K01

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

nie zna elementarnej terminologii
używanej w pedagogice i nie rozumie jej
źródeł oraz zastosowania w obrębie
pokrewnych dyscyplin naukowych.

zna wybiórczo
elementarną
terminologię używaną
w pedagogice i
rozumie jej źródła oraz
zastosowania w
obrębie pokrewnych
dyscyplin naukowych

zna elementarną terminologię
używaną w pedagogice i rozumie jej
źródła oraz zastosowania w obrębie
pokrewnych dyscyplin naukowych.

zna wyczerpująco elementarną
terminologię używaną w
pedagogice i rozumie jej
źródła oraz zastosowania w
obrębie pokrewnych dyscyplin
naukowych.

nie wskazuje powiązań pomiędzy
pedagogiką a innymi naukami.

częściowo wskazuje
powiązania między
pedagogiką a naukami
z nią
współpracującymi.

wymienia większość związków
pedagogiki z innymi naukami.

obszernie charakteryzuje
powiązania pedagogiki z
innymi naukami oraz
swobodnie posługuje się
wiedzą na ten temat.

dostrzegać związków zjawisk
społecznych z obszarami działalności
pedagogicznej.

dokonać prostych
powiązań związanych
z interpretacją zjawisk
społecznych
i działalnością
pedagogiczną.

dokonać powiązań założeń
systemów funkcjonujących
w pedagogice
z praktycznymi działaniami
pedagogicznymi.

w pełni dostrzega
i swobodnie wiąże założenia
systemów funkcjonujących
w pedagogice
z praktycznymi działaniami
pedagogicznymi.

dostrzec związków wiedzy dotyczącej
pedagogiki z projektowaniem zadań
zawodowych.

dostrzec w stopniu
ograniczonym oraz
dokonać prób łączenia
wiedzy pedagogicznej
z projektowaniem
zadań zawodowych.

docenić użyteczność wiedzy z
zakresu pedagogiki
w praktycznych działaniach
i projektowaniu własnych zadań
zawodowych.

wykazać się aktywnością
w zakresie wykorzystania
zdobytej wiedzy
w ocenie
i projektowaniu własnych
zadań zawodowych.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

30

Egzamin/zaliczenie

4

4

Udział w konsultacjach

6

6

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

50

65

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

20

20

125/5 ECTS

125/5 ECTS

55/2 ECTS

40/1,5 ECTS

125/5 ECTS

125/5 ECTS

Projekt / esej

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Śliwerski B., Kwieciński Z., Pedagogika, 2007.
Kunowski S. Podstawy pedagogiki współczesnej, Warszawa, 2002.
Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2005.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:





Rutkowiak J., Odmiany myślenia o edukacji, 2000.
Adamski F., Człowiek, wychowanie, kultura, Kraków 1993.
Dąbrowska T.E., Wojciechowska-Charlak B., Między praktyką a teorią wychowania, Lublin, 2002.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

HISTORIA WYCHOWANIA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I-go stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:

nie dotyczy
kierunkowy, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych

Rodzaj modułu kształcenia:

I/1

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

dr Katarzyna Czekaj-Kotynia

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

Brak.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultacje

Egzamin/zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

30

4

2

36

Studia niestacjonarne

20

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
wykład problemowy, elementy dyskusji, pytania problemowe, analiza i interpretacja tekstów źródłowych
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Definiuje pojęcia podstawowe dla rozwoju myśli pedagogicznej na przestrzeni wieków; wskazuje elementy typowe dla
myśli i organizacji szkoły w kolejnych epokach historycznych.

K_W03

P_W02

Charakteryzuje najważniejsze nurty historyczne myśli pedagogicznej oraz wskazuje ich wpływ na współczesną szkołę.

K_W03, K_W11

Umiejętności:
P_U01

Analizuje związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy rzeczywistością polityczną i społeczno-gospodarczą danej epoki
a specyfiką systemu edukacyjnego, jaki wykształcił się w tej epoce.

K_U02

P_U02

Samodzielnie analizuje teksty źródłowe i na podstawie tej analizy wyciąga właściwe wnioski.

K_U02

Kompetencje społeczne:
P_K01

Dyskutuje i uzasadnia wypowiadane poglądy oraz argumentuje swoje stanowisko w dyskusjach dotyczących
historycznych i współczesnych aspektów edukacji i wychowania.

K_K02, K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Antyczny model wychowania i edukacji na przykładzie starożytnej Grecji i Rzymu.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

W2

Opozycja wczesnego chrześcijaństwa wobec antycznych wzorców kultury i edukacji: geneza oraz konsekwencje dla
modelu wychowania.

P_W01, P_W02,
P_K01

W3

Uwarunkowania polityczno-społeczne powstania uniwersytetów średniowiecznych w Europie i ich ewolucja.
Uniwersytet Krakowski w XIV i XV stuleciu - jego dzieje i protektorzy.

P_W01, P_W02,
P_U02, P_K01

W4

Ścieżki wychowania oraz instytucje edukacyjne w średniowiecznym społeczeństwie feudalnym.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

W5

Renesans i reformacja oraz ich wpływ na oświatę i wychowanie w Europie.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

W6

Kluczowe nurty filozoficzne Oświecenia na zachodzie Europy oraz ich wpływ na wychowanie i oświatę w dobie
absolutyzmu oświeconego i Rewolucji Francuskiej.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

W7

Próby reform, w tym reform oświatowych, w Polsce epoki Oświecenia oraz upadek Rzeczypospolitej Szlacheckiej.
Kształcenie i wychowanie narodowe w epoce zaborów.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

W8

Myśl pedagogiczna Europy i jej wpływ na rozwój oświaty w XIX i początkach XX stulecia.

P_W01, P_W02,
P_K01

W9

Odrodzenie Polski po zakończeniu pierwszej wojny światowej i rozwój jej szkolnictwa oraz myśli pedagogicznej w
okresie dwudziestolecia międzywojennego.

P_W01, P_W02,
P_K01

W10

Szkoła w służbie państwa – szkolnictwo w okresie Sanacji oraz stalinizmu.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
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Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Egzamin pisemny, pytania problemowe

W1-W10

P_W02

Egzamin pisemny, pytania problemowe

W1-W10
Umiejętności:

P_U01

Egzamin pisemny, udział w dyskusji

P_U02

Praca z tekstem, udział w dyskusji

W1, W4, W5, W6, W7, W10
W1, W3, W10
Kompetencje społeczne:

P_K01

Udział w dyskusji

W1-W10
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

P_W01

P_W02

P_U01

P_U02

P_K01

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

zdefiniować podstawowych pojęć z
zakresu rozwoju myśli pedagogicznej;
wskazać żadnych elementów typowych
dla myśli i organizacji szkoły
w poszczególnych epokach
historycznych.

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:
zdefiniować
w niepełny sposób
podstawowe pojęcia
z zakresu rozwoju
myśli pedagogicznej;
wskazać podstawowe
elementy typowe dla
myśli i organizacji
szkoły
w poszczególnych
epokach
historycznych.

scharakteryzować podstawowych nurtów
historycznych myśli pedagogicznej ani
określić ich wpływu na współczesną
szkołę.

scharakteryzować
podstawowe nurty
historyczne myśli
pedagogicznej oraz
w ograniczonym
zakresie określić ich
wpływ na współczesną
szkołę.

analizować związków przyczynowo skutkowych pomiędzy rzeczywistością
polityczną i społeczno-gospodarczą danej
epoki
a specyfiką systemu edukacyjnego, jaki
wykształcił się w tej epoce.

w podstawowym
zakresie analizować
związki przyczynowo
- skutkowe pomiędzy
rzeczywistością
polityczną
i społecznogospodarczą danej
epoki a specyfiką
systemu
edukacyjnego, jaki
wykształcił się w tej
epoce.

dokonać prostej analizy tekstu
źródłowego.

wyszukać w tekście
źródłowym wskazane
mu informacje
i odnieść je
w podstawowym
zakresie do wiedzy
o modelu wychowania
i edukacji w danej
epoce.

zabrać głosu w dyskusji
i zaprezentować własnego stanowiska w
dyskusjach dotyczących historycznych
i współczesnych aspektów edukacji i
wychowania.

zabrać głos w dyskusji
i zaprezentować
odtwórcze stanowisko
w dyskusjach
dotyczących
historycznych
i współczesnych
aspektów edukacji
i wychowania.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

podać pełną definicję
podstawowych pojęć
z zakresu rozwoju myśli
pedagogicznej; wskazać kluczowe
elementy typowe dla myśli i
organizacji szkoły
w poszczególnych epokach
historycznych.

podać pełną definicję
kluczowych pojęć
z zakresu rozwoju myśli
pedagogicznej oraz powiązać
te definicje z elementami
właściwych doktryn
pedagogicznych; wskazać i
szczegółowo omówić
kluczowe elementy typowe dla
myśli i organizacji szkoły
w poszczególnych epokach
historycznych.

scharakteryzować kluczowe nurty
historyczne myśli pedagogicznej
wskazując na ich najważniejszych
przedstawicieli
i elementy ich poglądów; potrafi
określić wpływ wybranych idei i
koncepcji pedagogicznych
z przeszłości na współczesną szkołę.

scharakteryzować kluczowe
nurty historyczne myśli
pedagogicznej omawiając ich
społeczno-polityczną genezę,
wskazując na ich
najważniejszych
przedstawicieli i elementy ich
poglądów; potrafi określić
wpływ wybranych idei i
koncepcji pedagogicznych
z przeszłości na współczesną
szkołę, uzasadniając to
konkretnymi przykładami
praktycznymi.

analizować związki przyczynowo skutkowe pomiędzy rzeczywistością
polityczną
i społeczno-gospodarczą danej epoki
a specyfiką systemu edukacyjnego,
jaki wykształcił się w tej epoce,
przywołując podstawowe dla danych
czasów fakty historyczne i odnosząc
wypracowane wnioski do poglądów
wybranych przedstawicieli myśli
pedagogicznej.

dokonać twórczej
i oryginalnej analizy
związków przyczynowo skutkowych pomiędzy
rzeczywistością polityczną i
społeczno-gospodarczą danej
epoki a specyfiką systemu
edukacyjnego, jaki wykształcił
się
w tej epoce, posługując się
rozwiniętą wiedzą
merytoryczną oraz
znajomością literatury
przedmiotu.

wyszukać w tekście źródłowym
wskazane mu informacje,
zinterpretować je oraz powiązać je z
wiedzą na temat modelu edukacji i
wychowania obowiązującego
w danej epoce.

wyszukać w tekście
źródłowym wskazane mu
informacje, prawidłowo
zinterpretować je
w kontekście wiedzy
o modelu edukacji
i wychowania obowiązującym
w danej epoce oraz
na tej podstawie wypracować
oryginalne wnioski.

zabrać głos w dyskusji i
zaprezentować oryginalne
stanowisko w dyskusjach
dotyczących historycznych
i współczesnych aspektów edukacji
i wychowania, popierając je
rzeczowymi argumentami.

zabrać głos w dyskusji i
zaprezentować oryginalne
stanowisko w dyskusjach
dotyczących historycznych
i współczesnych aspektów
edukacji
i wychowania, szeroko
argumentując je oraz
podejmując rzeczową
polemikę z oponentem w
dyskusji.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta

43

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

30

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

44

54

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

20

20

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4 ECTS

100/4 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

36/1,5 ECTS

26/1 ECTS

100/4 ECTS

100/4 ECTS

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Kot S., Historia wychowania, t. 1–2; Warszawa 1996.
Kupisiewicz Cz., Z dziejów teorii i praktyki wychowania: podręcznik akademicki, Kraków 2012.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:





Możdżeń S., Zarys historii wychowania, cz. 1–3.Kielce 1996.
Sztobryn S., Historia wychowania [w:] Pedagogika T.1, pod red. B. Śliwerskiego, Gdańsk 2006.
Śnieciński J.M. (red.), Materiały do ćwiczeń z historii wychowania cz. 1 i 2, Warszawa 1994.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PSYCHOLOGIA OGÓLNA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
nie dotyczy

Nazwa specjalności:

podstawowy, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych

Rodzaj modułu kształcenia:

I/1

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Dr Jerzy Łukomski
Ogólna wiedza biologiczna ze szkoły średniej

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

30

15

Studia niestacjonarne

20

10

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

4

4

53

4

4

38

Konsultacje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
wykład - prezentacja
zadania problemowe, praca w grupach, dyskusja
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

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

K_W03

P_W02

Zna i rozumie różne koncepcje rozwoju człowieka: od naturalistycznych: medycznych i biologicznych po społecznokulturowe.

K_W05

Umiejętności:
P_U01

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

K_U02, K_U03

Kompetencje społeczne:
P_K01

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

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wyjaśnienie pojęcia psychologii. Psychologia teoretyczna i stosowana.

P_W01, P_W02

W2

Działy psychologii. Metody badawcze stosowane w psychologii.

P_W01, P_W02

W3

Specyfika procesu spostrzegania. Podział receptorów. Psychofizyka spostrzegania. Złudzenia w spostrzeganiu.

P_W01, P_W02,
P_U01

W4

Wyobrażenia jako proces poznawczy, rodzaje wyobrażeń.

P_W01, P_W02

W5

Pamięć jako zdolność i pamięć jako proces. Fazy procesu pamięciowego. Rodzaje procesów pamięciowych.
Podstawowe właściwości pamięci proceduralnej, semantycznej i epizodycznej. Pamięć deklaratywna i
niedeklaratywna.

P_W01, P_W02,
P_U01

W6

Uczenie się. Rodzaje uczenia się. Psychologia uczenia się. Organizacja procesu uczenia się.

P_W01, P_W02,
P_U01

W7

Uwaga jako proces selekcji i uwaga jako proces odpowiedzialny za gospodarowanie zasobami poznawczymi.

P_W01, P_W02,
P_U01

W8

Inteligencja. Pojęcie i definicje inteligencji. Teorie inteligencji: psychometryczne, przetwarzania informacji,
biologiczne, kontekstu kulturowego itp. Pomiar inteligencji.

P_W01, P_W02,
P_U01

W9

Motywacja. Funkcje motywacji. Koncepcje motywacji: teorie wzmocnień, procesu i treści. Motywacja wewnętrzna a
motywacja zewnętrzna. Teorie motywacji w środowisku pracy.

P_W01, P_W02,
P_U01

W10

Emocje. Neurofizjologia emocji. Funkcje emocji. Teorie emocji. Rola uczuć w życiu człowieka.

P_W01, P_W02,
P_U01

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
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Ćw1

Działy psychologii
Introspekcjonizm. Wyjaśnienie pojęć: introspekcji, ekstrospekcji, fenomenów. Koncepcja Wundta

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

Ćw2

Behawioryzm. Układ bodziec-reakcja. Teorie wzmocnień. Behawioryzm a neobehawioryzm. Koncepcje Pawłowa,
Skinnera, Watsona

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

Ćw3

Psychoanaliza. Freud i powstanie psychoanalizy. Różnicowania się myśli psychoanalitycznej: Jung, Adler, Horney

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

Ćw4

Psychologia humanistyczna. Teoria samorealizacji i psychoterapia humanistyczna, filozoficzne zaplecze psychologii
humanistycznej. Psychoterapia humanistyczna. Koncepcje Maslowa, Ascha, Rogersa.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

Ćw5

Egzystencjalizm. Holistyczne podejście do człowieka. Koncepcje Frankla, Maya, Popielskiego.
Psychologia Gestalt. Relacje między częściami a całością. Psychoterapia Gestalt. Koncepcja Pearlsa

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Test wiedzy, praca pisemna, prezentacja

W 1-10, Ćw. 1-5

P_W02

Test wiedzy, praca pisemna, prezentacja

W 1-10, Ćw. 1-5
Umiejętności:

P_U01

W 3-10, Ćw. 1-5

Projekt, zadanie zespołowe
Kompetencje społeczne:

P_K01

Ćw. 1-5

Projekt, zadanie zespołowe
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

wykazać się podstawową
wiedzą na temat edukacji,
wychowania i uczenia się oraz
uniwersalnych kontekstów tych
procesów.

w stopniu umiarkowanym
wykazać się podstawową
wiedzą na temat edukacji,
wychowania i uczenia się oraz
uniwersalnych, kontekstów tych
procesów.

wykazać się podstawową wiedzą na
temat edukacji, wychowania i
uczenia się oraz uniwersalnych,
humanistycznych, filozoficznych,
społeczno-kulturowych,
biologicznych psychologicznych
kontekstów tych procesów.

wykazać się obszerną wiedzą
na temat edukacji,
wychowania i uczenia się oraz
jej uniwersalnych,
humanistycznych,
filozoficznych,
społeczno-kulturowych,
biologicznych
i psychologicznych
uwarunkowań.

P_W02

wymienić różnych koncepcji
rozwoju człowieka: od
naturalistycznych: medycznych
i biologicznych po społecznokulturowe.

wymienić różne koncepcje
rozwoju człowieka: od
naturalistycznych: medycznych
i biologicznych po społecznokulturowe.

wymienić
i scharakteryzować różne koncepcje
rozwoju człowieka. od
naturalistycznych: medycznych i
biologicznych po społecznokulturowe

wymienić
i wyczerpująco
scharakteryzować koncepcje
rozwoju człowieka od
naturalistycznych:
medycznych i biologicznych
po społeczno-kulturowe.

P_U01

analizować różnych przejawów
zachowań w wybranym przez
siebie obszarze społecznej
praktyki.

analizować różne przejawy
podstawowych zachowań
w wybranym przez siebie
obszarze społecznej praktyki.

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

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

P_K01

posługiwać się zdobytą wiedzą
w praktycznej działalności
pedagogicznej ani rozumieć
społecznego znaczenia wiedzy
pedagogicznej.

posługiwać się elementarną
wiedzą
w praktycznej działalności
pedagogicznej, ze
zrozumieniem podstawowego
społecznego znaczenia wiedzy
pedagogicznej.

posługiwać się zdobytą wiedzą
w praktycznej działalności
pedagogicznej, ze zrozumieniem
społecznego znaczenia wiedzy
pedagogicznej.

posługiwać się zdobytą wiedzą
w praktycznej działalności
pedagogicznej, z pełną
świadomością i zrozumieniem
społecznego znaczenia wiedzy
pedagogicznej.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

30

Egzamin/zaliczenie

4

4

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

27

42

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

100/4 ECTS

100/4 ECTS

53/2 ECTS

38/1,5 ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym

46

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

100/4 ECTS

100/4 ECTS

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:







Lindsay P.H., Norman D.A., Procesy przetwarzania informacji u człowieka, Wyd. PWN, Warszawa 1991.
Maruszewski, T., Psychologia poznania, Wyd. GWP, Gdańsk 2001.
Mietzel, G., Wprowadzenie do psychologii, Wyd. GWP, Gdańsk 2003.
Strelau, J. (red.), Psychologia – podręcznik akademicki. Tom II – psychologia ogólna, Wyd. GWP, Gdańsk 2000.
Zimbardo Ph.G., Psychologia i życie, Wyd. PWN, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Ashcraft D., Teorie osobowości. Studia przypadków, Wyd. PWN, Warszawa 2001.

Gałdowa A., (red.) Wybrane koncepcje osobowości. Tom 1-4 Wyd. UJ, Kraków 1994.

Hall C.S., Lindzey G., Teorie osobowości, Wyd. PWN, Warszawa 2001.

Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka. Wyd. Żak, Warszawa 1998.

Matczak A., Włodarski Z. Wprowadzenie do psychologii, Wyd. WSiP, Warszawa 1987.
Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PSYCHOLOGIA ROZWOJU CZŁOWIEKA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

nie dotyczy
podstawowy , powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
I/2
Dr Jerzy Łukomski
Ogólna wiedza biologiczna ze szkoły średniej i psychologii ogólnej

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Konsultacje

Egzamin/ zaliczenie

Suma
godzin

15

6

4

55

10

6

4

40

Wykład

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

30

Studia niestacjonarne

20

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Wykład - prezentacja
Zadania problemowe, praca w grupach, dyskusja
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna i rozumie różne koncepcje rozwoju człowieka: od naturalistycznych: medycznych i biologicznych po społecznokulturowe.

K_W04, K_W05

P_W02

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

K_W09

P_W03

Zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów procesów edukacji.

K_W15

Umiejętności:
P_U01

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

K_U03

Kompetencje społeczne:
P_K01

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

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wprowadzenie. Przedmiot psychologii rozwojowej. Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej. Ciągłość i nieciągłość
rozwoju.

P_W01, P_W02

W2

Wybrane teorie rozwoju człowieka. Teorie natywistyczne: teorie Rousseau, Gessella. Teorie behawiorystyczne: teorie
Locka, Watsona. Teoria konwergencji Sterna. Koncepcje czteroczynnikowe: Piaget, Szuman, Przetacznik-Gierowska i
Tyszkowa.

P_W01, P_W02,
P_W03

W3

Wybrane stadialne teorie rozwoju. Zadania rozwojowe w ciągu życia – koncepcja Havighursta. Teoria stadiów
rozwojowych Ericksona.

P_W01, P_W02

W4

Rozwój poznawczy. Teoria Piageta. Zjawiska akomodacji i asymilacji. Selektywnej.

P_W01, P_W02,
P_U01

W5

Stadia rozwoju poznawczego. Rozwój uwagi. Odruch orientacyjny. Rozwój uwagi.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01

W6

Rozwój mowy. Nabywanie języka – natura czy wychowanie. Teorie uczenia się języka – Skinner, Chomsky. Główne
zadania uczenia się mowy.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01

W7

Rozwój motoryczny. Lokomocja oraz rozwój postawy.

P_W01, P_W02,
P_U01

W8

Manipulacja. Rozwój proksymalno-dystalny i cefalokaudalny. Motoryka mała i motoryka duża

P_W01, P_W02,
P_U01

W9

Rozwój emocjonalny. Emocje a afekt.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01

W10

Uczenie się emocji – modelowanie, naśladowanie, codzienne doświadczenia, rozpoznawanie emocji.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01
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Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw1

Podstawowe obszary i zadania rozwojowe, osiągnięcia rozwojowe, biologiczne i psychospołeczne czynniki rozwoju i
ryzyka w okresach:
- prenatalnym i niemowlęcym,
- poniemowlęcym i wczesnego dzieciństwa,
- średniego dzieciństwa i wczesnoszkolnym,
- dorastania i wczesnej dorosłości,
- średniej dorosłości i późnej dorosłości

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_K01

Ćw2

Problem skutecznej komunikacji pomiędzy rodzicami a dziećmi.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_K01

Ćw3

Wybrane przyczyny trudności dziecka w szkole: zagadnienie motywacji, dysleksja, dysortografia, dyskalkulia,
zaburzenia lateralizacji, zespół nadpobudliwości ruchowej i zaburzeń uwagi, fobia szkolna.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_K01

Ćw4

Specyfika okresu dorastania.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01,
P_K01

Ćw5

Charakterystyka rozwoju w okresie dorosłości i późnej dorosłości. Starość.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Test wiedzy, praca pisemna, prezentacja

W 1-10, Ćw. 1-5

P_W02

Test wiedzy, praca pisemna, prezentacja

W 1-10, Ćw. 1-5

P_W03

Test wiedzy, praca pisemna, prezentacja

W 2, W 5-6, W 9-10
Umiejętności:

P_U01

W 4, 10, Ćw. 1-5

Projekt, zadanie zespołowe, obserwacja
Kompetencje społeczne:

P_K01

Projekt, zadanie zespołowe, obserwacja

Ćw. 1-5.

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

.
koncepcji rozwoju człowieka: od
naturalistycznych: medycznych i
biologicznych po społecznokulturowe.

podstawowe koncepcje
rozwoju człowieka: od
naturalistycznych:
medycznych i
biologicznych po
społeczno-kulturowe.

kluczowe koncepcje rozwoju
człowieka: od naturalistycznych
medycznych, biologicznych
i społeczno-kulturowych.

wszystkie koncepcje rozwoju
człowieka: od
naturalistycznych
medycznych, biologicznych
i społeczno-kulturowych.

wymienić różnych koncepcji
wychowania i edukacji, ich źródeł,
uwarunkowań, następstw i
konsekwencji wyboru każdej z nich,
a także generowanych przez nie
trudności.

wymienić podstawowe
koncepcje wychowania
i edukacji, ich niektóre
źródła,
i uwarunkowania, niektóre
następstwa i konsekwencje
wyboru każdej z nich, a
także generowane przez nie
trudności.

wymienić kluczowe koncepcje
wychowania
i edukacji, ich źródła,
uwarunkowania i niektóre
następstwa
i konsekwencje wyboru każdej z
nich, a także generowane przez nie
trudności.

wymienić wszystkie koncepcje
wychowania i edukacji, ich
źródła, uwarunkowania,
następstwa
i konsekwencje wyboru każdej
z nich, a także generowane
przez nie trudności.
szczegółowo
i wyczerpująco wyjaśnić
problemy, potrzeby
i oczekiwania wszystkich
podmiotów procesów
edukacji,
z pełnym zrozumieniem ich
występowania.

P_W02

wymienić problemów, potrzeb i
oczekiwań podmiotów procesów
edukacji.

wymienić problemy,
niektóre potrzeby potrzeby
i oczekiwania wybranych
podmiotów procesów
edukacji.

wymienić
i wyjaśnić problemy, potrzeby
i oczekiwania większości
podmiotów procesów edukacji.

P_U01

wykorzystać zdobytej wiedzy
teoretycznej w odniesieniu
do konkretnych sytuacji praktyki
pedagogicznej (opiekuńczej,
wychowawczej, edukacyjnej,
kulturalnej, pomocowej).

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

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

P_K01

posługiwać się zdobytą wiedzą w
praktycznej działalności
pedagogicznej ani wykazać się
zrozumieniem znaczenia wiedzy
pedagogicznej.

posługiwać się podstawową
wiedzą
w praktycznej działalności
pedagogicznej, rozumiejąc
znaczenie wiedzy
pedagogicznej.

posługiwać się uporządkowaną
wiedzą
w praktycznej działalności
pedagogicznej, rozumiejąc
znaczenie wiedzy pedagogicznej.

P_W03

wykorzystać zdobytą wiedzę
teoretyczną w odniesieniu do
każdej trudnej sytuacji
praktyki pedagogicznej.
(opiekuńczej, wychowawczej,
edukacyjnej, kulturalnej,
pomocowej).
zdobytą uporządkowaną i
szczegółową wiedzą w
praktycznej działalności
pedagogicznej, w pełni
rozumiejąc społeczne
znaczenie wiedzy
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pedagogicznej.
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

30

Egzamin/zaliczenie

4

4

Udział w konsultacjach

6

6

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

35

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

15

15

100/4 ECTS

100/4 ECTS

55/2 ECTS

40/1,5 ECTS

100/4 ECTS

100/4 ECTS

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Birch A., Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, Wyd. PWN, Warszawa 2012.

Harwas-Napierała B., Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka. Tom 2. Charakterystyka okresów życia człowieka, Wyd. PWN, Warszawa 2001.

Harwas-Napierała B., Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka. Tom 3. Rozwój funkcji psychicznych, Wyd. PWN, Warszawa 2002.

Vasta R., Haith M., Miller S., Psychologia dziecka, Wyd. WSiP, Warszawa 1995.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Birch A., Malim T., Psychologia rozwojowa w zarysie, Wyd. PWN, Warszawa 2005.

Brzezińska A.I., Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk 2005.

Matczak. A., Zarys psychologii rozwoju, Wyd. „Żak” Warszawa, 2003.

Schaffer H.R., Psychologia dziecka, Wyd. PWN, Warszawa 2005.
Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

SOCJOLOGIA OGÓLNA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
nie dotyczy

Nazwa specjalności:

podstawowy, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych ,
fakultatywny

Rodzaj modułu kształcenia:

I/2

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

dr Andrzej Borowski
Zagadnienia z wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

30

4

2

36

Studia niestacjonarne

20

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Wykład

wykład problemowy z wykorzystaniem środków audiowizualnych, dyskusje, prezentacje multimedialne,
analiza przypadku
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:

P_W01

Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu socjologii.

K_W04, K_W08,

P_W02

Student zna i wyjaśnia główne procesy społeczne.

K_W04, K_W06,
K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student korzysta z socjologicznej wiedzy w zakresie nawiązywania relacji z otoczeniem.

K_U01, K_U02

P_U02

Student konstruuje podstawowe narzędzia z zakresu badań socjologicznych.

K_U08, K_U09

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student ma świadomość znaczenia zachowań społecznych pracy grupowej w praktyce pedagogicznej.

K_K06, K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Socjologia jako dyscyplina naukowa (Przedmiot badań, cele i metody badawcze. Poznawcze i praktyczne walory
socjologii; Podstawowe orientacje teoretyczne w socjologii; Socjologia a medycyna.).

P_W01 P_W02
P_K01

W2

Życie społeczne i jego determinanty (Człowiek jako istota społeczna. Socjalizacja powstawanie istoty społecznej.
Socjalizacja przez całe życie. Socjalizacja a wolność. Socjalizacja pierwotna, wtórna.).

P_W01 P_W02
P_U01 P_K01

W3

Procesy społeczne (Pojęcie i rodzaje procesów społecznych. Industrializacja. Urbanizacja. Ruchliwość społeczna.
Migracje. Procesy marginalizacji społecznej).

P_W01 P_W02
P_U01 P_K01

W4

Kulturowe podstawy życia społecznego (Pojęcie i sfera kultury, Składniki kultury Wielość kultur Wpływ kultury na
życie społeczne).

P_W01 P_W02
P_U01 P_K01

Styl życia jako kategoria kulturowa, społeczna.

P_W01 P_W02
P_U01 P_K01

W5
W6

Więź społeczna i grupy społeczne (Kontakty osobowe i bezosobowe, Stosunki formalne
społecznych, Grupy społeczne).

i nieformalne, Typy więzi

P_W01 P_W02
P_U01 P_K01

Role i pozycje społeczne (definicja roli, mechanizmy wchodzenia w role, problemy z realizowaniem ról społecznych).

P_W01 P_W02
P_U01 P_K01

W8

Rodzina jako przykład małej grupy społecznej (zmiany rodzin, definicja rodziny, podstawowe pojęcia z zakresu opisu
rodzin).

P_W01 P_W02
P_U01 P_K01

W9

Stratyfikacja społeczna (Pojęcie stratyfikacji społecznej,
Kasty i stany, Stratyfikacja w społeczeństwach
współczesnych, Hierarchia prestiżu zawodów, Ruchliwość społeczna, Nierówności społeczne).

P_W01 P_W02
P_U01 P_K01

Patologie społeczne (społeczne uwarunkowania patologii, dysfunkcji, zaburzeń).

P_W01 P_W02
P_U01 P_K01

Konflikty społeczne (rodzaje, źródła).

P_W01 P_W02

W7

W 10
W11
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P_U01
W12

W13

W14

Wybrane techniki badań socjologicznych (Rola badań socjologicznych w diagnozie problemów społecznych, opis
wybranych metod i technik).

P_W01 P_W02
P_U01 P_U02
P_K01

Organizacje społeczne (Pojęcie i typy organizacji formalnych, szkoła jako organizacja społeczna).

P_W01 P_W02
P_U01 P_K01

Socjomedyczne wskaźniki stanu zdrowia (Biomedyczne mierniki stanu zdrowia (Aktywność społeczna i sprawność
funkcjonalna miarą zdrowia, Ocena stanu zdrowia w środowisku rodzinnym, Socjomedyczne wskaźniki oceny stanu
zdrowia osób starszych wiekiem).

P_W01 P_W02
P_U01 P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Test wiedzy

W 1 – W14

P_W02

Test wiedzy

W 1 – W14
Umiejętności:

P_U01

Test wiedzy

W 1 – W14

P_U02

Test wiedzy

W 12
Kompetencje społeczne:

P_K01

Udział w dyskusji.

W 1 – W14
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

P_W01

P_W02

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:
definiować podstawowych
pojęć z zakresu socjologii.

podać i wyjaśnić głównych
procesów społecznych.

P_U01

wykorzystać wiedzy
socjologicznej
w zakresie nawiązywania
relacji otoczeniem.

P_U02

skonstruować
podstawowego narzędzia
badawczego
z zakresu badań
socjologicznych.

P_K01

wykazać się świadomością
znaczenia zachowań
społecznych pracy grupowej
w praktyce pedagogicznej.

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

definiować podstawowe pojęcia
z zakresu socjologii.

definiować podstawowe pojęcia
z zakresu socjologii,
w tym odnoszące się do procesów
pedagogicznych.

wyczerpująco definiować
podstawowe pojęcia
z zakresu socjologii
w tym odnoszące się do
procesów pedagogicznych.

podać i szczegółowo wyjaśnić
główne procesy społeczne.

podać i wyczerpująco
wyjaśnić główne procesy
społeczne,
w tym również te zachodzące
w jego otoczeniu.

wykorzystać wiedzę socjologiczną
w zakresie nawiązywania relacji
z otoczeniem.

w pełni wykorzystać wiedzę
socjologiczną w zakresie
nawiązywania relacji
z otoczeniem, wskazać jej
znaczenie
w obszarze pracy pedagoga
oraz
w nawiązywaniu społecznych
relacji
z szerszym środowiskiem
zawodowym,
z którym współpracuje.

skonstruować przy pomocy
nauczyciela podstawowe narzędzie
badawcze
z zakresu badań socjologicznych.

samodzielnie skonstruować
podstawowe narzędzie badawcze z
zakresu badań socjologicznych.

samodzielnie skonstruować
podstawowe narzędzie
badawcze z zakresu badań
socjologicznych oraz
wyciągnąć podstawowe
wnioski
z przeprowadzonych badań.

potrafi wykazać się świadomością
znaczenia zachowań społecznych
pracy grupowej
w praktyce pedagogicznej
w stopniu umiarkowanym.

potrafi wykazać się świadomością
znaczenia zachowań społecznych
pracy grupowej
w praktyce pedagogicznej, w tym
roli socjologa
w strukturach pracy pedagogicznej.

potrafi wykazać się pełną
świadomością znaczenia
zachowań społecznych pracy
grupowej
w praktyce pedagogicznej oraz
roli socjologa
w strukturach pracy
pedagogicznej.

podać i wyjaśnić ogólnie główne
procesy społeczne.

w stopniu elementarnym
wykorzystać wiedzę socjologiczną
w zakresie nawiązywania relacji
z otoczeniem.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty,
seminaria, egzamin/zaliczenie) – SUMA godzin – z punktu II

30

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

9

19

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

5

5

Projekt / esej

52

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

36/1,5 ECTS

26/1 ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:







Giddens A., Socjologia. Warszawa 2012.
Giddens A., Sutton P.W., Socjologia. Kluczowe pojęcia. Warszawa 2014.
Sztompka P., Socjologia: analiza społeczeństwa. Kraków 2012.
Walczak-Duraj D., Podstawy współczesnej socjologii. Łódź 2006.
Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów. Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:







Bauman Z., Socjologia. Poznań 2004.
Goodman N., Wstęp do socjologii. Poznań 2015.
Karwińska A., Odkrywanie socjologii. Podręcznik dla ekonomistów. Warszawa 2008.
Sztompka P., Socjologia zmian społecznych. Kraków 2005.
Tuner J.H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie. Poznań 1998.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. GENERAL INFORMATION ABOUT THE SUBJECT (MODULE)

SOCIOLOGY
External Branch in Szczecinek
University of Social Sciences in Łódź

Organized by:

Educational Studies – First degree

Related to study programs:

ACADEMICAL

Educational profile:
Specialization:
Educational module:
Year / Semester:
Course coordinator:
Prerequisites (as a result of the sequence of subjects ):

general studies taught in a language of a choice
I/2
dr Andrzej Borowski
The knowledge about socjety on high school level

II. THE FORM OF CLASS AND NUMBER OF COURSE HOURS
Lectures

Practical
classes

Practical classes

Practical
classes

Practical
classes

Practical
classes

Practical
classes

Egzamin/

Practical
classes

zaliczenie

Suma
godzin

Full-time course

30

4

2

36

Part time course

20

4

2

26

III. TEACHING METHODS
The form of class

The form of class
Problem – based lecture with multimedia, discussions, case study.

Lecture

IV. MAJOR-RELATED LEARNING OUTCOMES

No:

Learning outcomes:

Major-related
learning
outcomes
reference

Knowledge:
P_W01

A student defines basic terms on the field of sociology.

K_W04, K_W08,

P_W02

A student knows and explains main social processes.

K_W04, K_W06,
K_W07

Skills:
P_U01

A student uses sociological knowledge in establishing relations with environment.

K_U01, K_U02

P_U02

A student constructs the basic tools in the field of sociological research.

K_U08, K_U09

Social competences:
P_K01

A student is aware of the importance of social behavior in team work in teaching practice.

K_K06, K_K07

V. COURSE DESCRIPTION

No.

Lecture:

Major-related
learning
outcomes
reference

L1

Sociology as a scientific field. (The subject, aim and methods of research. Cognitive and practical value of
sociology. Main orientations in sociology).

P_W01 P_W02
P_K01

L2

Social life and its determinants (Human as a social being, socialization and beginnings of social life, socialization
vs. freedom, Long life socialization, primary and secondary socialization).

P_W01 P_W02
P_U01 P_K01

L3

Social processes (The concept and types of social processes. Industrialization. Urbanisation. Social mobility.
Migration. The processes of social marginalization).

P_W01 P_W02
P_U01 P_K01

L4

Cultural basis of social life (the concept of culture, the components of culture, varity of cultures, the influence of
culture on social life).

P_W01 P_W02
P_U01 P_K01

The living style as a cultural and social category.

P_W01 P_W02
P_U01 P_K01

L6

Social ties and social groups (Contacts personal and impersonal relations formal and informal types of social ties,
social groups).

P_W01 P_W02
P_U01 P_K01

L7

Roles and social positions (the definition of the role, mechanisms going into the roles, problems with the
implementation of social roles).

P_W01 P_W02
P_U01 P_K01

L8

The family as an example of a small social group (families change, the definition of the family, the basic concepts
of the description families).

P_W01 P_W02
P_U01 P_K01

L9

Social stratification (The concept of social stratification, castes and states stratification in modern societies,
hierarchy of prestige professions, Social mobility, social inequalities).

P_W01 P_W02
P_U01 P_K01

Social pathologies (Social determinants of pathology, dysfunction, disorders).

P_W01 P_W02
P_U01 P_K01

Social conflicts (types and sources)

P_W01 P_W02
P_U01

L5

L 10
L11

54

L12

L13

L14

Selected techniques of sociological research (role of sociological research in the diagnosis of social problems,
description of selected methods and techniques).

P_W01 P_W02
P_U01 P_U02
P_K01

Social organizations (concept and types of formal organizations, the school as a social organization).

P_W01 P_W02
P_U01 P_K01

Socio-medical health status indicators (measures of Biomedical health (social activity and efficiency of the
functional measure of health, and health status in the family, socio-medical indicators of the health of older
people).

P_W01 P_W02
P_U01 P_K01

VI. MEANS OF VERIFICATION OF LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes

Learning outcomes

Learning outcomes

Knowledge:
P_W01

Knowledge test

W 1 – W14

P_W02

Knowledge test

W 1 – W14
Skills:

P_U01

Knowledge test

W 1 – W14

P_U02

Knowledge test

W 12
Social competences:

P_K01

W 1 – W14

Participate in the discussion
VII. EVALUATION METHODS OF LEARNING OUTCOMES
2,0

Grades 3,0-3,5

Grades 4,0-4,5

5,0

A student cannot:

A student can:

A student can:

A student can:

P_W01

define the basic concepts
of sociology.

define the basic concepts
of sociology.

define the basic concepts of
sociology including those
corresponds with pedagogy.

fully define the basic concepts of sociology
including those corresponds with pedagogy.

P_W02

specify and explain the
main social processes.

specify and generally
explain the main social
processes.

specify and explain in details
the main social processes,
including those taking place in
closest surroundings

specify and fully explain the main social
processes, including those taking place in
closest surroundings

Learning outcomes

P_U01

use of sociological
knowledge in the field of
establishing relations with
environment.

in slightly degree use of
sociological knowledge in
the field of establishing
relations with
environment.

in high degree use of
sociological knowledge in the
field of establishing relations
with environment.

make full use of sociological knowledge in
the field of establishing relations
with the environment, indicate its importance
in the area of teacher's work and
in establishing social relations
with the wider professional,
with which he or she cooperates.

P_U02

construct the basic
research tool
in the field of sociological
research.

with the help of the
teacher construct the basic
research tool
in the field of sociological
research.

construct independly the basic
research tool
in the field of sociological
research.

construct independly the basic research tool
in the field of sociological research and draw
conclusions from the research

P_K01

demonstrate awareness of
the importance of social
behavior group work
in pedagogical practice.

demonstrate awareness of
the importance of social
behavior group work
in pedagogical practice in
moderate way.

be able to demonstrate
awareness of the importance
of social behavior group work
in teaching practice, including
the role of sociologist
in the structures of teaching.

demonstrate a full awareness of the
importance of social behavior group work in
teaching practice and the role of the
sociologist
in the structures of teaching.

VIII. STUDENT WORKLOAD – THE NUMBER OF COURSE HOURS AND ECTS CREDITS
Student workload
ECTS activities

Full time course

Part time course

Class attendance (lectures, practical classes, conversation classes, project, laboratories, workshops, seminars) – SUM of
hours from point II

30

20

Exam

2

2

Consultations attendance

4

4

Class preparation

9

19

Exam preparation

5

5

Total student workload (25h = 1 ECTS) SUM of hours/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Student workload including classes involving direct contact with a teacher

36/1,5 ECTS

26/1 ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Project / essay

Student workload including practical classes
Student workload including practical vocational training
Student workload including research preparation classes
IX. BIBLIOGRAPHY AND OTHER TEACHING RESOURCES
Basic bibliography:



Giddens A., Socjologia. Warszawa 2012.
Giddens A., Sutton P.W., Socjologia. Kluczowe pojęcia. Warszawa 2014.
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Sztompka P., Socjologia: analiza społeczeństwa. Kraków 2012.
Walczak-Duraj D., Podstawy współczesnej socjologii. Łódź 2006.
Walczak-Duraj D., Socjologia dla ekonomistów. Warszawa 2003.

Supplementary bibliography:






Bauman Z., Socjologia. Poznań 2004.
Goodman N., Wstęp do socjologii. Poznań 2015.
Karwińska A., Odkrywanie socjologii. Podręcznik dla ekonomistów. Warszawa 2008.
Sztompka P., Socjologia zmian społecznych. Kraków 2005.
Tuner J.H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie. Poznań 1998.

Other teaching resources:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PEDAGOGIKI
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I-go stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
nie dotyczy

Nazwa specjalności:

kierunkowy, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych

Rodzaj modułu kształcenia:

I/2

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

dr Daria Sikorska
Znajomość zagadnień dotyczących pojęć i systemów pedagogicznych

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Konwersato
rium

Ćwiczenia

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

30

4

4

38

Studia niestacjonarne

20

4

4

28

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
wykład informacyjny i problemowy, dyskusja

Wykład

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

Ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych,
historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw.

K_W03

Umiejętności:
P_U01

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu
analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i
pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

K_U02

P_U02

Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i
prowadzenie prostych badań pedagogicznych.

K_U05

Kompetencje społeczne:
P_K01

Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i
odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Wykład:

P_W01, P_U01,
P_U02

W1

Ukryty program jako zjawisko edukacyjne – o uczniowskich strategiach przetrwania w szkole (N)

W2

Przemoc w szkole – bullying, mobbing, agresja (N)

W3

Kompetencje uczniowskie w zakresie regulacji konfliktów (N)

P_U01, P_U02,
P_K01

W4

Autorytet nauczyciela (N)

P_W01, P_U02,
P_K01

W5

Współpraca z rodzicami (N)

P_W01, P_U01
P_K01

W6

Kultura popularna jako czynnik socjalizacji – istota, cechy, mechanizmy oddziaływania na procesy edukacyjne.

P_W01, P_U01

W7

Wartości w edukacji (N)

P_W01, P_U01,
P_U02, P_K01

P_U01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Wiedza:
P_W01

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji

P_U01

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji

W 1-7

P_U02

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji

W 1, W3-4, W7

W 1, W 4-7
Umiejętności:
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Kompetencje społeczne:
P_K01

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji

W 3-5, W 7

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

P_W01

P_U01

P_U02

P_K01

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:
wykazać się uporządkowaną
wiedzą na temat wychowania
i kształcenia, jego
filozoficznych, społecznokulturowych, historycznych,
biologicznych,
psychologicznych i
medycznych podstaw.

wykorzystywać podstawową
wiedzę teoretyczną z zakresu
pedagogiki oraz powiązanych z
nią dyscyplin w celu
analizowania i interpretowania
problemów edukacyjnych,
wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych i
pomocowych, a także
motywów i wzorów ludzkich
zachowań.

przygotować
i przeanalizować badań
na niewielkiej grupie ani
analizować badań innych.

docenić znaczenia nauk
pedagogicznych dla utrzymania
prawidłowych więzi
w środowiskach społecznych
ani odnosić zdobytej wiedzy
do projektowania działań
zawodowych.

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

wykazać się ogólną
uporządkowaną wiedzą na temat
wychowania
i kształcenia, jego
filozoficznych, społecznokulturowych, historycznych,
biologicznych, psychologicznych
i medycznych podstaw (zna
podziały, metody, techniki, ale
nie zawsze potrafi odnieść je do
praktycznej działalności).

wykazać się się uporządkowaną
wiedzą na temat wychowania
i kształcenia, jego filozoficznych,
społeczno-kulturowych,
historycznych, biologicznych,
psychologicznych i medycznych
podstaw (zna podziały, metody,
techniki i odnosi je do praktycznej
działalności).

.
wykorzystywać podstawową
wiedzę teoretyczną z zakresu
pedagogiki oraz powiązanych z
nią dyscyplin w celu
analizowania i interpretowania
podstawowych problemów
edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych i
pomocowych, a także motywów
i wzorów ludzkich zachowań.

wykorzystywać podstawową wiedzę
teoretyczną z zakresu pedagogiki
oraz powiązanych z nią dyscyplin w
celu analizowania i interpretowania
kluczowych problemów
edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych i
pomocowych, a także motywów i
wzorów ludzkich zachowań

przygotować
i przeprowadzić proste badania
na niewielkiej grupie oraz
dokonać analizy prostych badań
przykładowych.

docenić znaczenie nauk
pedagogicznych w pracy z
różnymi środowiskami
społecznymi oraz
w niewielkim stopniu odnosić
zdobytą wiedzę do
projektowania działań
zawodowych.

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:
wykazać się uporządkowaną i
szczegółową wiedzą na temat
wychowania
i kształcenia, jego
filozoficznych, społecznokulturowych, historycznych,
biologicznych,
psychologicznych
i medycznych podstaw.

wykorzystywać podstawową
wiedzę teoretyczną z zakresu
pedagogiki oraz powiązanych
z nią dyscyplin w celu
analizowania i interpretowania
różnorodnych problemów
edukacyjnych,
wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych i
pomocowych, a także
motywów i wzorów ludzkich
zachowań

zaplanować, przeprowadzić,
przeanalizować
i zinterpretować badania na szerszej
grupie.

samodzielnie zaplanować
i przeprowadzić badania o
dużym stopniu złożoności,
dokonać właściwej analizy i
interpretacji, łącząc ją z
analizą dostępnych badań na
omawiany temat.

docenić znaczenie nauk
pedagogicznych dla utrzymania
i rozwoju prawidłowych więzi
w środowiskach społecznych z
jakimi może pracować oraz odnosić
zdobytą wiedzę do projektowania
swoich działań zawodowych.

docenić znaczenie nauk
pedagogicznych dla
utrzymania prawidłowych
więzi
w środowiskach społecznych
oraz właściwie odnosić
zdobytą wiedzę
do projektowania działań
zawodowych, związanych z
pracą
w różnorodnych
środowiskach.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

30

20

Egzamin/zaliczenie

4

4

Udział w konsultacjach

4

4

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

27

37

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

38/1,5 ECTS

28/1 ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Wyd. Impuls, Kraków 2005.
Pietrasiński Z., Mądrość czyli świetne wyposażenie umysłu, Wyd. Scholar, Warszawa 2001.
Szymański M., Socjologia edukacji. Podręcznik akademicki, Wyd. Impuls, Kraków 2013.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Monks C.P., Coine I. (red.), Przemoc i mobbing w szkole w domu, w miejscu pracy, Wyd. PWN, Warszawa 2012.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

SYSTEMY EDUKACJI W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

nie dotyczy
kierunkowy, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
I/2
Dr Izabela Stelmasiak
Wiedza z historii wychowania i znajomość pojęć i systemów pedagogicznych

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laborator
ium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

30

4

2

36

Studia niestacjonarne

20

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
Metody problemowe, analiza źródeł, pogadanka, praca z filmem
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

Student posiada podstawową wiedzę o przeobrażeniach, strukturach i najważniejszych funkcjach systemów edukacji w
krajach Unii Europejskiej, głównych kierunkach aktywności edukacyjnej Unii jako całości.

K_W11

P_W02

Student ma wiedzę o podstawach formalno-prawnych, organizacyjnych i programowych systemów edukacyjnych z
polityką mobilności edukacyjnej włącznie, zarówno w Polsce, jak i w pozostałych państwach członkowskich UE.

K_W07, K_W14

Umiejętności:
P_U01

Student jest w stanie dokonywać obserwacji występujących faktów i zjawisk edukacyjnych w poszczególnych krajach
unijnych.

P_U02

Student potrafi przeprowadzić analizę i ocenę funkcjonowania systemów edukacyjnych w krajach Unii Europejskiej.

K_U01, K_U04
K_U09

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie potrzebę współpracy krajów europejskich w zakresie edukacji i potrafi nawiązywać kontakty ze
specjalistami edukacji w różnych krajach unijnych.

K_K07, K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Wykład:

W1

Problemy badań nad rozwojem systemów oświatowych , prawidłowości ewolucji systemów oświatowych.

P_W01, P_K01

W2

Typologia systemów edukacyjnych w krajach członkowskich Unii ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji
oświatowej w Rzeczypospolitej Polskiej.

P_W01, P_W02

W3

Geneza i stan aktualny oraz perspektywy współpracy państw Unii Europejskiej w obszarze edukacji.

P_W01, P_W02

W4

Rozwój polskiego systemu edukacyjnego, jego współczesne uwarunkowania.

P_U01, P_U02

W5

Porównanie polskiego systemu edukacyjnego z wybranymi systemami państw Unii Europejskiej.

P_U01, P_U02,
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Wiedza:
P_W01

Praca zaliczeniowa, zadanie zespołowe

W 1-3

P_W02

Praca zaliczeniowa, zadanie zespołowe

W 2-3
Umiejętności:

P_U01

Praca zaliczeniowa, zadanie zespołowe

W 4-5

P_U02

Praca zaliczeniowa, zadanie zespołowe

W 4-5
Kompetencje społeczne:

P_K01

Praca zaliczeniowa, zadanie zespołowe

W 1, W 5

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
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Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

wykazać się podstawową
wiedzą
o przeobrażeniach,
strukturach
i najważniejszych funkcjach
systemów edukacji w
krajach Unii Europejskiej,
głównych kierunkach
aktywności edukacyjnej Unii
jako całości.

w stopniu ograniczonym
wykazać się podstawową
wiedzą
o przeobrażeniach, strukturach
i najważniejszych funkcjach
systemów edukacji w krajach
Unii Europejskiej, głównych
kierunkach aktywności
edukacyjnej Unii jako całości.

wykazać się podstawową wiedzą o
przeobrażeniach, strukturach
i najważniejszych funkcjach
systemów edukacji w krajach Unii
Europejskiej, głównych kierunkach
aktywności edukacyjnej Unii jako
całości.

wykazać się podstawową i
uporządkowaną wiedzą
o przeobrażeniach, strukturach
i najważniejszych funkcjach
systemów edukacji w krajach
Unii Europejskiej, głównych
kierunkach aktywności
edukacyjnej Unii jako całości.

P_W02

przedstawić podstaw
formalno-prawnych,
organizacyjnych
i programowych systemów
edukacyjnych
z polityką mobilności
edukacyjnej włącznie,
zarówno w Polsce, jak i w
pozostałych państwach
członkowskich UE.

ogólnie przedstawić podstawy
formalno-prawne,
organizacyjne
i programowe systemów
edukacyjnych
z polityką mobilności
edukacyjnej włącznie,
zarówno w Polsce, jak
i w pozostałych państwach
członkowskich UE.

przedstawić podstawy formalnoprawne, organizacyjne
i programowe systemów
edukacyjnych
z polityką mobilności edukacyjnej
włącznie, zarówno w Polsce, jak
i w pozostałych państwach
członkowskich UE.

P_U01

dokonywać obserwacji
występujących faktów i
zjawisk edukacyjnych w
poszczególnych krajach
unijnych.

dokonywać ogólnej obserwacji
występujących faktów
i zjawisk edukacyjnych w
poszczególnych krajach
unijnych.

dokonywać szczegółowej obserwacji
występujących faktów i zjawisk
edukacyjnych w poszczególnych
krajach unijnych oraz wskazywać ich
przyczyny.

dokonywać wnikliwej obserwacji
występujących faktów
i zjawisk edukacyjnych
w poszczególnych krajach
unijnych oraz wskazywać ich
przyczyny i możliwe skutki.

przeprowadzić analizę
funkcjonowania polskiego systemu
edukacyjnego oraz porównać go
z systemem edukacyjnym wybranego
kraju Unii Europejskiej.

przeprowadzić wnikliwą analizę
funkcjonowania polskiego
systemu edukacyjnego
i porównać go
z systemem edukacyjnym
wybranych krajów Unii
Europejskiej oraz wskazać
kierunki rozwoju polskiego
systemu edukacyjnego.

dostrzec potrzebę współpracy krajów
europejskich w zakresie edukacji oraz
nawiązywać kontakty ze specjalistami
edukacji w różnych krajach unijnych.

dostrzec potrzebę
i konieczność współpracy krajów
europejskich
w zakresie edukacji
oraz nawiązywać owocne
kontakty ze specjalistami edukacji
w różnych krajach unijnych.

P_U02

przeprowadzić analizy
i oceny funkcjonowania
systemów edukacyjnych
w krajach Unii Europejskiej.

przeprowadzić ogólną analizę
i ogólną ocenę funkcjonowania
systemów edukacyjnych
w krajach Unii Europejskiej.

P_K01

dostrzec potrzeby
współpracy krajów
europejskich
w zakresie edukacji
ani nawiązywać kontaktów
ze specjalistami edukacji w
różnych krajach unijnych.

dostrzec potrzebę współpracy
krajów europejskich
w zakresie edukacji, bez
nawiązywania kontaktów ze
specjalistami edukacji w
różnych krajach unijnych.

wyczerpująco przedstawić
podstawy formalno-prawne,
organizacyjne
i programowe systemów
edukacyjnych
z polityką mobilności edukacyjnej
włącznie, zarówno w Polsce, jak
i w pozostałych państwach
członkowskich UE.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

30

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

9

19

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

5

5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

36/1,5 ECTS

26/1 ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Biała księga. Nauczanie i uczenie się Na drodze do uczącego się społeczeństwa. Wyd. WSP TWP, Warszawa 1997.
Delors J., Edukacja jest w niej ukryty skarb. Wyd. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa 1998.
Hejwosz D., Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych. Wyd. Impuls, Kraków 2010.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Kupisiewicz Cz., Z dziejów teorii i praktyki wychowania. Wyd. Impuls, Kraków 2012.
Kupisiewicz Cz., Szkice z dziejów dydaktyki. Wyd. Impuls, Kraków 2010.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI PEDAGOGICZNYCH
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Pedagogika – studia pierwszego stopnia

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne :

nie dotyczy
kierunkowy, zajęcia o charakterze praktycznym
I/2
dr Daria Sikorska
Pojęcia i systemy pedagogiczne, Komunikacja społeczna i interpersonalna

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Seminariu
m

Projekt

Konsultacje

Egzamin/ zaliczenie

Wykład

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
mini wykład, metody aktywizujące, metoda warsztatowa, praca grupowa, dyskusja, burza mózgów, projekt

Warsztaty

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

Zna i rozumie rodzaje, sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych.

K_W06

P_W02

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

K_W16

Umiejętności:
P_U01

Umie budować relacje społeczne z innymi uczestnikami procesów pedagogicznych, studiów i badań, umie pełnić różne
role w sytuacji współpracy.

K_U07, K_U11,
K_U13

P_U02

Jest zdolny do samooceny własnych możliwości i dokonań w obszarze praktyki pedagogicznej, potrafi ją modyfikować
i korygować.

K_U14

Kompetencje społeczne:
P_K01

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

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA (N)

Lp.

Warsztaty:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Obszary doskonalenia w pracy pedagoga. Kompetencje w pracy pedagoga. Zasady pracy pedagogicznej. Twórczy
charakter pracy pedagoga.

P_U01, P_U02,
K_01

W2

Podstawy pracy z grupą. Grupa społeczna i jej właściwości.

P_U01, P_W01

W3

Proces grupowy i jego dynamika. Zasady pracy grupowej.

P_W01, P_U01

W4

Metody i techniki pracy grupowej. Metoda warsztatowa.

W5

Komunikacja interpersonalna w pracy grupowej i współpracy.

P_W02
P_W01, P_U01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Projekt, udział w dyskusji, zadanie zespołowe, obserwacja

Warsztat 1, 2, 5

P_W02

Projekt, udział w dyskusji, zadanie zespołowe, obserwacja

Warsztat 4

Umiejętności:
P_U01

Projekt, udział w dyskusji, zadanie zespołowe, obserwacja

Warsztat 1, 2, 3, 5

P_U02

Projekt, udział w dyskusji, zadanie zespołowe, obserwacja

Warsztat 1

Kompetencje społeczne:
P_K01

Udział w dyskusji, zadanie zespołowe, obserwacja

Warsztat 1

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra
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Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

niektóre rodzaje
i niektóre sposoby tworzenia
oraz funkcjonowania relacji
społecznych.

rodzaje
i niektóre sposoby tworzenia oraz
funkcjonowania relacji społecznych,
wskazuje ich istotę.

rodzaje
i sposoby tworzenia oraz
funkcjonowania relacji
społecznych, wskazuje ich
istotę i znaczenie
w działalności pedagogicznej.

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

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

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

budować relacji społecznych
z innymi uczestnikami
procesów pedagogicznych,
studiów i badań ani pełnić
różnych ról w sytuacji
współpracy.

w ograniczonym stopniu
budować relacje społeczne
z innymi uczestnikami procesów
pedagogicznych, studiów i
badań oraz pełnić niektóre role
w sytuacji współpracy.

budować relacje społeczne
z innymi uczestnikami procesów
pedagogicznych, studiów i badań,
pełnić różne role
w sytuacji współpracy oraz określić
czynniki wpływające na relacje
społeczne
i współpracę.

budować głębsze relacje
społeczne z innymi
uczestnikami procesów
pedagogicznych, studiów i
badań, pełnić różne role w
sytuacji współpracy, omówić
czynniki wpływające na
budowanie relacji społecznych
oraz zastosować je
w praktyce.

dokonać samooceny własnych
możliwości w obszarze praktyki
pedagogicznej ani
modyfikować i korygować
własnych działań.

w podstawowym zakresie
dokonywać samooceny
własnych możliwości
w obszarze praktyki
pedagogicznej oraz
w ograniczonym stopniu
modyfikować
i korygować własne działania.

dokonywać samooceny własnych
możliwości
w obszarze praktyki pedagogicznej
oraz modyfikować
i korygować własne działania.

dokonywać pogłębionej
i refleksyjnej samooceny
własnych możliwości w
obszarze praktyki
pedagogicznej oraz sprawnie
modyfikować
i korygować własne działania.

wykazać się samowiedzą dotyczącą
własnego profesjonalizmu,
osobistych możliwości i ograniczeń
oraz gotowością do pracy nad
własnym rozwojem, także podczas
pedagogicznej działalności
praktycznej.

wykazać się pełną samowiedzą
dotyczącą własnego
profesjonalizmu, osobistych
możliwości i ograniczeń oraz
gotowością do pracy nad
własnym rozwojem, także
podczas pedagogicznej
działalności praktycznej;
udzielać wsparcia innym
w zakresie pracy nad własnym
rozwojem podczas
pedagogicznej działalności
praktycznej.

P_W01

rodzajów i sposobów tworzenia
oraz funkcjonowania relacji
społecznych.

P_W02

nie ma wiedzy metodycznej w
zakresie praktycznej
działalności pedagogicznej,
zwłaszcza w odniesieniu do
studiowanej specjalności.

P_U01

P_U02

P_K01

wykazać się samowiedzą
dotyczącą własnego
profesjonalizmu oraz
osobistych możliwości
i ograniczeń ani gotowością do
pracy nad własnym rozwojem,
także podczas pedagogicznej
działalności praktycznej.

w podstawowym zakresie
wykazać się samowiedzą
dotyczącą własnego
profesjonalizmu, osobistych
możliwości i ograniczeń oraz
minimalną gotowością, przy
wsparciu innych, do pracy nad
własnym rozwojem, także
podczas pedagogicznej
działalności praktycznej.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

11

16

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Oyster K.C. Grupy, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2002.
Wojciszke B. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wyd. Scholar, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Gordon T., Wychowanie bez porażek, szefów, liderów, przywódców, Wyd. PAX, Warszawa 2000.
Szczepanik R., Budowanie zespołu, Wyd. HELION, Gliwice 2005.

Inne materiały dydaktyczne:



Skrypt.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PROJEKTOWANIE WŁASNEJ ŚCIEŻKI ROZWOJU
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Pedagogika – studia pierwszego stopnia

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
nie dotyczy

Nazwa specjalności:

kierunkowy, zajęcia o charakterze praktycznym

Rodzaj modułu kształcenia:

I/2

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

dr Daria Sikorska
brak wymagań wstępnych

Wymagania wstępne :

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultacje

Egzamin/ zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Warsztaty

metody słowne (prezentacja, pogadanka), metody aktywizujące, praca grupowa, zadania zespołowe z indywidualną
kontrolą osiągnięć, zadania indywidualne (testy, kwestionariusze), dyskusja, burza mózgów, projekt
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

Zna sposoby konstruowania i kontrolowania własnej ścieżki kariery.

K_W18

Umiejętności:
P_U01

Jest zdolny do samooceny własnych możliwości i dokonań w obszarze praktyki pedagogicznej, potrafi ją modyfikować
i korygować.

K_U14

Kompetencje społeczne:
P_K01

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

K_K01

P_K02

Potrafi hierarchizować własne cele, optymalizować własną działalność pedagogiczną.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA (N)

Lp.

Wr.1
Wr.2
Wr.3

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Warsztaty:
Koncepcje kariery. Modele współczesnych karier.

P_W01

Metody i techniki planowania kariery zawodowej.

P_W01, P_K01,
P_K02

Formułowanie celów zawodowych.

P_U01, P_K01,
P_K02
P_W01

Wr.4

Przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych. Rozmowa rekrutacyjna. Aktywne metody poszukiwania pracy.

Wr.5

Instytucje i instrumenty wspierania kariery i rozwoju zawodowego. Wybrane problemy współczesnego rynku pracy.
Zarządzanie karierą zawodową.

P_W01, P_U01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Wiedza:
P_W01

Projekt (portfolio), udział w dyskusji, zadanie zespołowe, zadanie indywidualne.

Warsztaty: 1, 2, 4, 5

Umiejętności:
P_U01

Projekt (portfolio), udział w dyskusji, zadanie zespołowe, zadanie indywidualne, obserwacja.

Warsztaty: 3, 5

Kompetencje społeczne:
P_K01

Projekt (portfolio), udział w dyskusji, zadanie zespołowe, zadanie indywidualne obserwacja.

Warsztaty: 2, 3

P_K01

Projekt (portfolio), udział w dyskusji, zadanie zespołowe, zadanie indywidualne.

Warsztaty: 2, 3

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
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Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Efekty kształcenia

wskazać rodzajów i sposobów
konstruowania i kontrolowania
własnej ścieżki kariery.

P_W01

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

wymienić i omówić rodzaje i
sposoby konstruowania
i kontrolowania własnej
ścieżki kariery.

wymienić
i szczcegółowo omówić rodzaje i
sposoby konstruowania
i kontrolowania własnej ścieżki
kariery oraz odnieść je do
planowania własnej kariery
zawodowej.

wyczerpująco i refleksyjnie
omówić rodzaje
i sposoby konstruowania
i kontrolowania własnej
ścieżki kariery oraz
samodzielnie wybrać metody
służące planowaniu kariery
zawodowej.
w wyczerpujący
i refleksyjny sposób dokonać
samooceny własnych
możliwości
i dokonań w obszarze praktyki
pedagogicznej, samodzielnie
zmodyfikować ją
i skorygować, wykorzystując
poznane metody
i techniki planowania kariery
zawodowej,
a także odnieść swoją
samoocenę do wymagań rynku
pracy.

P_U01

dokonać samooceny własnych
możliwości i dokonań
w obszarze praktyki
pedagogicznej ani modyfikować
jej i korygować.

dokonać samooceny własnych
możliwości
i dokonań w obszarze praktyki
pedagogicznej, zmodyfikować
i skorygować ją przy wsparciu
nauczyciela.

dokonać samooceny własnych
możliwości
i dokonań w obszarze praktyki
pedagogicznej, samodzielnie
zmodyfikować ją
i skorygować, wykorzystując
poznane metody
i techniki planowania kariery
zawodowej.

P_K01

dokonać analizy samowiedzy
dotyczącej własnego
profesjonalizmu oraz osobistych
możliwości
i ograniczeń ani nie jest gotów
do pracy nad własnym rozwojem,
także podczas pedagogicznej
działalności praktycznej.

w podstawowym zakresie
dokonać analizy samowiedzy
dotyczącej własnego
profesjonalizmu oraz
osobistych możliwości i
ograniczeń oraz jest gotów do
pracy nad własnym rozwojem,
także podczas pedagogicznej
działalności praktycznej.

wnikliwie dokonać analizy
samowiedzy dotyczącej własnego
profesjonalizmu oraz osobistych
możliwości i ograniczeń oraz jest
gotów do pracy nad własnym
rozwojem, także podczas
pedagogicznej działalności
praktycznej.

refleksyjnie
i wnikliwie dokonywać
analizy samowiedzy
dotyczącej własnego
profesjonalizmu, osobistych
możliwości i ograniczeń oraz
zaprojektować swój rozwój
zawodowy.

P_K02

hierarchizować własnych celów
ani optymalizować własnej
działalności pedagogicznej.

w podstawowym zakresie
hierarchizować własne cele i
optymalizować własną
działalność pedagogiczną.

hierarchizować własne cele i
optymalizować własną działalność
pedagogiczną.

hierarchizować własne cele i
optymalizować własną
działalność pedagogiczną
w planowaniu własnego
rozwoju zawodowego.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

11

16

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Chirkowska-Smolak T.,Hauziński A., Łaciak M., Drogi kariery: jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży, Wyd. Scholar, Warszawa 2011.
Paszkowska-Rogacz, A. Psychologiczne podstawy wyboru zawodu: przegląd koncepcji teoretycznych, Wyd. KOWEZiU, Warszawa 2003.
Suchar M. , Kariera i rozwój zawodowy, Wyd. ODDK Gdańsk 2003.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:






Bańka A., Psychologiczne doradztwo karier., Wyd. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2007.
Doraczyńska N., Cel: rozwój zawodowy: kierunek: satysfakcja, Personel i Zarządzanie, 2014, nr 3, s. 58-62.
Flis I., Makiewicz M., Własna firma, Wyd. PWN, Warszawa 2010.
Kozera M., Pierwsza praca - wyobrażenia i rzeczywistość w opinii studentów, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2012, nr 2.

Inne materiały dydaktyczne:



materiały metodyczne (zeszyty) doradcy zawodowego.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

nie dotyczy
kierunkowy, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
I/2

Prof. dr hab. Sławomir Cudak
Ogólna znajomość zjawisk społecznych. Znaczenie grup ludzkich dla rozwoju człowieka.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

30

15

Studia niestacjonarne

20

10

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

4

3

52

4

3

37

Konsultacje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
metoda podająca, problemowa, z elementami dyskusji
metoda problemowa, analiza tekstu, dyskusja, burza mózgów
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Wymienia podstawowe pojęcia i definicje z zakresu pedagogiki społecznej a także określa przyczyny wyodrębnienia
się pedagogiki społecznej. Zna prekursorów pedagogiki społecznej. Zna funkcje rodziny.

K_W01

P_W02

Opisuje procesy społeczne i wewnątrzrodzinne mające wpływ na człowieka jako jednostkę bio-socjo-kulturową. Zna i
rozumie wychowanie równoległe.

K_W10

Umiejętności:
P_U01

Rozpoznaje uwarunkowania społeczne mające wpływ na socjalizację i wychowanie jednostki ludzkiej. Przemiany
makrospołeczne i mikrospołeczne.

K_U01

P_U02

Rozpoznaje dysfunkcje i patologie społeczne zagrażające właściwemu rozwojowi jednostki ludzkiej.

K_U06

Kompetencje społeczne:
P_K01

Potrafi prawidłowo reagować, wykorzystując odpowiednie instytucje społeczne, w sytuacji zagrożenia dla
prawidłowego funkcjonowania człowieka.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Przyczyny wyodrębnienia się pedagogiki społecznej. Podstawowe pojęcia z pedagogiki społecznej. Prekursorzy
dyscypliny w Polsce i na świecie.

P_W01

W2

Funkcje rodziny według różnych badaczy. Omówienie ewolucji funkcji rodziny w różnych okresach historycznych.
Omówienie przyczyn i konsekwencji dysfunkcji rodziny.

P_W01, P_W02
P_U01,P_U02

W3

Człowiek jako istota społeczna. Człowiek i jego środowisko. Pojęcie środowiska społecznego. Czynniki bio-psychospołeczne kształtujące środowisko jednostki. Typy środowisk wychowawczych. (N)

P_W02, P_U01,
P_K01

W4

Sieroctwo społeczne. Przyczyny i konsekwencje sieroctwa społecznego. Rodzaje sieroctwa społecznego. Kompensacja
sieroctwa społecznego.

P_W02,P_U01

W5

Makrospołeczne i mikrospołeczne przyczyny patologii społecznych. Rodzaje patologii i przejawy. Metody i społeczne
programy profilaktyki patologii społecznych. (N)

P_W01, P_U02,
P_K01

W6

Wychowanie równoległe. Klasyfikacja ośrodków wychowania równoległego. Znaczenie szkoły w wychowaniu
równoległym. Znaczenie wychowania równoległego w rozwoju ontogenetycznym jednostki ludzkiej. Funkcje
wychowania równoległego. (N)

P_W01, P_W02,
P_U01

W7

Instytucje kompensujące sieroctwo społeczne. Klasyfikacja instytucji. Szczegółowe omówienie działalności placówek.

P_W01, P_U01,
P_K01

W8

Czas wolny jako aspekt aktywności człowieka. Rola szkoły w upowszechnianiu właściwych nawyków spędzania
wolnego czasu. Społeczne zadania instytucji upowszechniania kultury, rekreacji i rozwoju zainteresowań. (N)

P_W02, P_U01

W9

Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym. Etapy dochodzenia do akceptacji dziecka. Trudności w
funkcjonowaniu rodziny w środowisku społecznym. Omówienie programu pilotażowego WWKSC

P_W02, P_U01,
P_K01
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P_W02, P_U02,
P_K01

Kultura pedagogiczna społeczeństwa, jej struktura, rzeczywisty stan oraz formy upowszechniania.

W10

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw1

Funkcje pedagogiki społecznej we współczesnym świecie w aspekcie procesów globalizacji, perspektywy jej rozwoju.

P_W01, P_W02,
P_U01

Ćw2

Procesy globalizacji a wykluczenie i integracja społeczna.

P_W02, P_U01,
P_K01

Ćw3

Różnorodne strategie i pomysły na przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym w funkcjonowaniu polskiej
szkoły. (N)

P_U02, P_K01

Ćw4

Wpływ przemian społeczno – gospodarczo – kuturowych na funkcjonowanie polskich rodzin.

P_W01, P_W02

Ćw5

Starość jako problem społeczny – ewaluacja myślenia o starości.

P_K01

Ćw6

Ubóstwo jego przyczyny i skutki, pomoc dla osób ubogich i jej skuteczność.

P_U02

Ćw7

Funkcje i zadania sektora pozarządowego oraz jego stan w Polsce.

P_W02

Ćw8

Kapitał społeczny – rola zaufania jako jego fundamentu. (N)

P_U02

Ćw9

Potencjał społeczno - kulturowy środowiska lokalnego.

P_K01

Ćw10

Metody aktywizacji i animacji społecznej.

P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Zaliczenie ustne

W: 1, 2, 5, 6, 7; Ćw.: 1, 4

P_W02

Zaliczenie ustne

W: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10; Ćw.: 1, 2, 4, 7
Umiejętności:

P_U01

Zaliczenie ustne

W: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Ćw.: 1, 2

P_U02

Zaliczenie ustne

W: 2, 5, 10; Ćw.: 3, 6, 8.
Kompetencje społeczne:

P_K01

W: 3, 5, 7, 9, 10; Ćw.: 2, 3, 5, 9, 10

Zaliczenie ustne
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

wymienia podstawowe pojęcia i
definicje z zakresu pedagogiki
społecznej, a także określa
przyczyny wyodrębnienia się
pedagogiki społecznej. Zna
prekursorów pedagogiki społecznej
oraz kluczowe funkcje rodziny.

wymienia podstawowe
pojęcia i definicje z zakresu
pedagogiki społecznej, a także
określa przyczyny
wyodrębnienia się pedagogiki
społecznej. Zna prekursorów
pedagogiki społecznej oraz
wszystkie funkcje rodziny,
dostrzegając przyczyny
i konsekwencje dysfunkcji w
rodzinie.

zna w ujęciu
mikrospołecznym
i makrospołecznym procesy
społeczne
i wewnątrzrodzinne mające
wpływ na człowieka jako
jednostkę bio-socjo-kulturową,
zna ogólnie zagadnienia
związane z wychowaniem
równoległym.

zna i określa w ujęciu globalnym
procesy społeczne
i wewnątrzrodzinne mające wpływ
na człowieka jako jednostkę biosocjo-kulturową, zna szczegółowo
zagadnienia związane z
wychowaniem równoległym.

zna i określa w ujęciu
globalnym procesy społeczne
i wewnątrzrodzinne mające
wpływ na człowieka jako
jednostkę bio-socjo-kulturową,
analizuje procesy globalizacji
w kontekście wykluczenia
i integracji społecznej, zna
wyczerpująco zagadnienia
związane z wychowaniem
równoległym.

P_U01

rozpoznać uwarunkowań
społecznych mających wpływ na
socjalizację i wychowanie
jednostki ludzkiej. Przemiany
makrospołeczne i
mikrospołeczne.

rozpoznać niektóre
uwarunkowania społeczne
mające wpływ na socjalizację i
wychowanie jednostki ludzkiej
oraz dokonać ogólnej analizy
działalności instytucji
kompensującej sieroctwo
społeczne.

rozpoznać uwarunkowania
społeczne mające wpływ na
socjalizację i wychowanie jednostki
ludzkiej oraz dokonać analizy
działalności instytucji
kompensującej sieroctwo społeczne
w kontekście przemian mikro- i
makrospołecznych.

bezbłędnie rozpoznać
uwarunkowania społeczne
mające wpływ na socjalizację
i wychowanie jednostki
ludzkiej oraz dokonać
wyczerpującej analizy
różnych czynników bio-socjokulturowych w rozwoju
człowieka.

P_U02

rozpoznać dysfunkcji
i patologii społecznych
zagrażających właściwemu
rozwojowi jednostki ludzkiej.

rozpoznać niektóre dysfunkcje
i patologie społeczne
zagrażające właściwemu
rozwojowi jednostki ludzkiej.

rozpoznać kluczowe dysfunkcje i
patologiespołeczne zagrażające
właściwemu rozwojowi jednostki
ludzkiej.

rozpoznać wszystkie
dysfunkcje
i patologie społeczne
zagrażające właściwemu
rozwojowi jednostki ludzkiej.

P_K01

prawidłowo reagować,
wykorzystując odpowiednie
instytucje społeczne,
w sytuacji zagrożenia dla

prawidłowo reagować,
wykorzystując odpowiednie
instytucje społeczne,
w wybranych prostych

prawidłowo reagować,
wykorzystując odpowiednie
instytucje społeczne,
w sytuacji zagrożenia dla

prawidłowo reagować,
wykorzystując odpowiednie
instytucje społeczne,
w każdej sytuacji zagrożenia

Efekty kształcenia

P_W01

P_W02

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

nie wymienia podstawowych
pojęć i definicji z zakresu
pedagogiki społecznej ani nie
określa przyczyn wyodrębnienia
się pedagogiki społecznej. Nie
zna prekursorów pedagogiki
społecznej ani funkcji rodziny.

nie zna procesów społecznych
i wewnątrzrodzinnych mających
wpływ na człowieka jako
jednostkę bio-socjo-kulturową
ani zagadnień związanych z
wychowaniem równoległym.

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:
wymienia podstawowe pojęcia
i definicje z zakresu
pedagogiki społecznej, a także
określa niektóre przyczyny
wyodrębnienia się pedagogiki
społecznej. Zna prekursorów
pedagogiki społecznej oraz
podstawowe funkcje rodziny.
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prawidłowego funkcjonowania
człowieka.

sytuacjach zagrożenia dla
prawidłowego funkcjonowania
człowieka.

prawidłowego funkcjonowania
człowieka.

dla prawidłowego
funkcjonowania człowieka.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

45

30

Egzamin/zaliczenie

3

3

Udział w konsultacjach

4

4

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

13

28

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

52/2 ECTS

37/1,5 ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




T. Pilch, I. Lepalczyk (red.) Pedagogika społeczna, Warszawa 1995.
E. Marynowicz-Hetka, Pedagogika społeczna, podręcznik t. I i II, Warszawa 2007.
S. Kawula (red.), Pedagogika społeczna, dokonania-aktualności perspektywy, Toruń 2003.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

A. Radziewicz-Winnicki (red.), Edukacja a życie codzienne, t. I i II, Katowice 2002.

A. Zawadzka, K. Ferenz, Społeczne aspekty wypoczynku młodych kobiet, Wrocław 1998.
Inne materiały dydaktyczne:




Testy do diagnozowania środowiska rodzinnego.
Ustawa o pomocy społecznej z 2004r. Dz. U. Nr 64, poz. 593.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

nie dotyczy
kierunkowy, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
II / 3
Prof. dr hab. Ryszard Kucha
Wiedza z pedagogiki ogólnej, psychologii ogólnej i rozwojowej, socjologii, historii
wychowania, etyki

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

30

4

4

38

Studia
niestacjonarne

20

4

4

28

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny, prezentacja, metody problemowe
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma wiedzę o celach i zadaniach teorii wychowania i orientacjach badawczych oraz podstawowych pojęciach z zakresu
teorii wychowania.

K_W01
K_W03

P_W02

Student ma wiedzę o głównych kierunkach i prądach w pedagogice współczesnej. Student ma wiedzę o problemach
współczesnego wychowania.

K_W03
K_W09

P_W03

Student ma wiedzę o procesie wychowania, jego komponentach i uwarunkowaniach.

K_W16

P_W04

Student ma wiedzę o dziedzinach wychowania i ich celach.

K_W16

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi posługiwać się terminologią z dziedziny wychowania w praktyce i zastosować ją do dyskusji o problematyce
wychowania.

P_U02

Student potrafi zanalizować cele wychowania wskazać ich podstawy i dokonać ich operacjonalizacji oraz zaplanować ich
realizację.

K_U10

P_U03

Student potrafi dokonać oceny przydatności metod, form i środków wychowania do realizacji celów wychowania.

K_U10

K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie, że wiedza o wychowaniu ma duże znaczenie społeczne i rozumie rolę wartości w wychowaniu.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Teoria wychowania jako nauka, przedmiot i cele. Definicje podstawowych pojęć. Orientacje badawcze w teorii wychowania.
Metody badań.

P_W01; P_U01

W2

Główne kierunki i prądy w pedagogice współczesnej.

P_W01; P_U01

W3

Cechy wychowania. Podmiotowość w wychowaniu. (N)

P_W02:P_W03

W4

Ideał wychowania, jego rola w wychowaniu.

P_W02; P_W03;
P_U02

W5

Wartości w wychowaniu, wartości podstawą stanowienia celów w wychowaniu.

P_W02; P_W03;
P_U02: P_K01

W6

Proces wychowania. Zasady, formy, metody, techniki i środki wychowania (N)

P_W02; P_W03;
P_U03

W7

Dziedziny wychowania i ich cele. (N)

P_W02; P_W04

W8

Wpływy wychowawcze. Style wychowania. Błędy w wychowaniu.

P_W02; P_W03;
P_U03

W9

Trudności wychowawcze, ich przejawy, przyczyny i przezwyciężanie. (N)

P_W02; P_W03;
P_K01

W10

Uwarunkowania skuteczności wychowania (psychologiczne, społeczne i kulturowe). (N)

P_W02; P_W03;
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P_K01
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Egzamin ustny

W 1-2,

P_W02

Egzamin ustny

W 2-10

P_W03

Egzamin ustny

W 3-6, W8-10

P_W04

Egzamin ustny

W7
Umiejętności:

P_U01

Egzamin ustny

W 1-2

P_U02

Egzamin ustny

W 4-5

P_U03

Egzamin ustny

W6, W 8
Kompetencje społeczne:

P_K01

Egzamin ustny

W 9-10
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

przedstawić celów i zadań teorii
wychowania, orientacji
badawczych oraz definicji
podstawowych pojęć
z zakresu teorii wychowania.

przedstawić cele
i zadania teorii wychowania,
wskazać orientacje
badawcze oraz definicje
podstawowych pojęć
z zakresu teorii wychowania.

P_W02

nie zna głównych kierunków i
prądów w pedagogice
współczesnej ani wskazać
głównych problemów
współczesnego wychowania.

Efekty kształcenia

P_W03

nie wie czym jest proces
wychowania, ani nie wskazuje
jego cech, komponentów
i uwarunkowań.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

przedstawić cele i zadania teorii
wychowania, scharakteryzować orientacje
badawcze oraz pojęcia z zakresu teorii
wychowania.

przedstawić cele i zadania teorii
wychowania, wyczerpująco
scharakteryzować orientacje
badawcze i wskazać ich źródła
oraz bezbłędnie wyjaśnić różne
typy definicji wychowania
i pojęcia z zakresu teorii
wychowania.

zna główne kierunki i
niektóre prądy w pedagogice
współczesnej oraz wskazuje
główne problemy
współczesnego wychowania.

szczegółowo scharakteryzuje główne
kierunki i prądy w pedagogice
współczesnej oraz wyjaśnia problemy
współczesnego wychowania.

wyczerpująco charakteryzuje
główne kierunki
i prądy w pedagogice
współczesnej, ich genezę
i założenia oraz obszernie
wyjaśnia problemy współczesnego
wychowania i ich genezę.

określia czym jest proces
wychowania, wskazuje jego
cechy, komponenty
i uwarunkowania.

określa czym jest proces wychowania,
wskazuje jego cechy i komponenty oraz
wyjaśnia związki
i zależności między nimi oraz
uwarunkowaniami.

określa czym jest proces
wychowania, wskazuje jego cechy
i komponenty, szczegółowo
wyjaśnia związki i zależności
między nimi i uwarunkowaniami
oraz wpływ na skuteczność
procesu wychowania.

nie zna dziedzin wychowania i
ich celów.

wskazuje dziedziny
wychowania i ich cele.

wskazuje i poprawnie wyjaśnia dziedziny
wychowania i ich cele.

wskazuje różne podziały dziedzin
wychowania
i dokonuje ich charakterystyki oraz
analizuje ich cele, a także
i wskazuje korelację między
celami z różnych dziedzin
wychowania.

P_U01

posługiwać się terminologią
z dziedziny wychowania
w praktyce.

posługiwać się terminologią
z dziedziny wychowania
w praktyce
i zastosować ją
w dyskusji
o problematyce
wychowania.

posługiwać się terminologią z dziedziny
wychowania w praktyce
i zastosować ją w dyskusji o problematyce
wychowania w różnych dziedzinach
wychowania.

posługiwać się szerokim zakresem
terminologii
z dziedziny wychowania
w praktyce i biegle zastosować ją
w dyskusji
o problematyce wychowania w
różnych dziedzinach wychowania.

P_U02

zanalizować głównych celów
wychowania ani wskazać
sposobów ich poprawnej
metodologicznie realizacji.

w ograniczonym zakresie
zanalizować cele
wychowania, wskazać ich
podstawy oraz zaplanować
ich realizację.

poprawnie zanalizować cele wychowania,
wskazać ich podstawy, dokonać ich
operacjonalizacji oraz zaplanować ich
realizację.

bezbłędnie zanalizować cele
wychowania, wskazać ich
podstawy i dokonać ich
operacjonalizacji oraz twórczo
zaplanować ich realizację.

P_U03

wskazać zasad doboru
i przydatności metod, form i
środków wychowania
do realizacji celów wychowania.

wskazać zasady doboru
przydatności metod, form i
środków wychowania
do realizacji celów
wychowania.

dokonać oceny przydatności metod, form i
środków wychowania do realizacji celów
wychowania.

dokonać pogłębionej oceny
przydatności metod, form
i środków wychowania do
realizacji celów wychowania oraz
w sposób kreatywny wykorzystać
ją w procesie planowania.

P_K01

dostrzec znaczenia społecznego
wiedzy
o wychowaniu oraz roli wartości
w wychowaniu.

dostrzec ogólnie znaczenie
społeczne wiedzy o
wychowaniu oraz rolę
wartości
w wychowaniu.

dostrzec i przyczyniać się do poszerzania
wiedzy o wychowaniu
w społeczeństwie i roli wartości w
wychowaniu.

samodzielnie inicjować
i podejmować działania
zmierzające do poszerzania wiedzy
o wychowaniu
w społeczeństwie i roli wartości w
wychowaniu.

P_W04

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta

69

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

30

20

Egzamin/zaliczenie

4

4

Udział w konsultacjach

4

4

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

27

37

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h =1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

38/1,5 ECTS

28/1 ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:






Dudzikowa M., Czerpania-Walczak M. (red.), Wychowanie. Procesy, pojęcia, konteksty – interdyscyplinarne ujęcie, Poznań 2007.
Konarzewski K., Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, Kielce 1991.
Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2003.
Zarzecki L., Teoretyczne podstawy wychowania, Jelenia Góra 2012.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:







Dąbrowska T. E., Wojciechowska-Charlak B., Między praktyką a teorią wychowania, Lublin 2002.
Górniewicz J., Kategorie pedagogiczne, Olsztyn 1997.
Kunowski S., Wartości w procesie wychowania, Kraków 2003.
Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa: WAiP 2008.
Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Zbigniew Kwieciński i Bogusław Śliwerski, t. 1 – 2, WN PWN, Warszawa 2003.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

SOCJOLOGIA WYCHOWANIA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

nie dotyczy
kierunkowy, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
II/3
dr Andrzej Borowski
Podstawowa wiedza z zakresu socjologii ogólnej, praca w zespole oraz efektywne
komunikowanie się w grupie.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/ zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

30

4

2

36

Studia niestacjonarne

20

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Konwersatorium

Metody dydaktyczne
dyskusja, praca w grupach, case study
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:

P_W01

Student definiuje i objaśnia podstawowe terminy z zakresu socjologii wychowania, posiada wiedzę na temat poszczególnych
etapów rozwoju i wychowania człowieka w społeczeństwie.

K_W04

P_W02

Student potrafi rozróżnić i scharakteryzować teorie oraz systemy wychowania, opisuje funkcje społeczne poszczególnych
środowisk wychowawczych.

K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student posługuje się fachową terminologią z zakresu socjologii wychowania w celu wyjaśniania i analizowania zjawisk
społecznych.

K_U03

P_U02

Student umie ustalić kryteria przynależności do poszczególnych instytucji i środowisk wychowawczych.

K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Prezentuje postawę tolerancji, zrozumienia i profesjonalizmu, poszukuje innowacyjnych rozwiązań w procesie wychowania,
podnoszących jego efektywność, jest świadomy znaczenia prawidłowych więzi w środowiskach społecznych.

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Kw1

Socjologia wychowania informacje wprowadzające.

P_W01
P_W02

Kw2

Socjalizacja jednostki w procesie wychowawczym. (N)

P_U01
P_K01

Kw3

Rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze. (N)

P_U01
P_K01

Kw4

Wpływ nowych mediów na procesy wychowawcze. (N)

P_U02
P_K01

Kw5

Patologie środowisk wychowawczych. (N)

P_U02
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Wiedza:
P_W01

Analiza tekstu źródłowego, udział w dyskusji, zadanie zespołowe

KW 1

P_W02

Analiza tekstu źródłowego, udział w dyskusji, zadanie zespołowe

KW 1

Umiejętności:
P_U01

Analiza tekstu źródłowego, udział w dyskusji, zadanie zespołowe

KW 2, 3

P_U02

Analiza tekstu źródłowego, udział w dyskusji, zadanie zespołowe

KW 4, 5
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Kompetencje społeczne:
P_K01

Analiza tekstu źródłowego, udział w dyskusji, zadanie zespołowe

KW 1-5

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

wybiórczo podstawowe
pojęcia
z zakresu socjologii
wychowania oraz wskazuje
poszczególne etapy rozwoju i
wychowania człowieka
w społeczeństwie.

podstawowe pojęcia
z zakresu socjologii wychowania i
rozumie jej źródła; posiada wiedzę na
temat poszczególnych etapów rozwoju
i wychowania człowieka w
społeczeństwie.

podstawowe pojęcia
z zakresu socjologii
wychowania, rozumie jej
źródła oraz zastosowania w
obrębie dyscyplin
pokrewnych; posiada
wyczerpującą wiedzę na
temat poszczególnych etapów
rozwoju i wychowania
człowieka w społeczeństwie.

ogólnie charakteryzować
społeczne uwarunkowania
procesów wychowania i
socjalizacji oraz określić
znaczenie środowiska
wychowawczego.

szczegółowo scharakteryzować
społeczne uwarunkowania procesów
wychowania i socjalizacji oraz określić
znaczenie środowiska wychowawczego.

wyczerpująco
scharakteryzować społeczne
uwarunkowania procesów
wychowania i socjalizacji
oraz określić znaczenie
środowiska wychowawczego.

analizować podstawowych pojęć z
zakresu socjologii wychowania ani
wskazać specyfiki grup, w których
zachodzą zjawiska socjalizacji i
wychowania.

przy wsparciu wykładowcy
potrafi dokonać analizy
podstawowych pojęć
z zakresu socjologii
wychowania, wskazać
specyfikę grup,
w których zachodzą zjawiska
socjalizacji
i wychowania.

samodzielnie, popełniając nieliczne
błędy, analizować podstawowe pojęcia
z zakresu socjologii wychowania oraz
wskazać specyfikę grup, w których
zachodzą zjawiska socjalizacji
i wychowania.

samodzielnie
i bezbłędnie analizować
podstawowe pojęcia
z zakresu socjologii
wychowania oraz wskazać
specyfikę grup, w których
zachodzą zjawiska
socjalizacji i wychowania.

P_U02

dokonać analizy procesów
zachodzących w systemie edukacji
zarówno na poziomie
jednostkowym, jak i społecznym.

przy pomocy nauczyciela
dokonać analizy procesów
zachodzących
w systemie edukacji zarówno
na poziomie jednostkowym,
jak i społecznym.

samodzielnie, popełniając nieliczne
błędy, dokonać analizy procesów
zachodzących
w systemie edukacji zarówno na
poziomie jednostkowym,
jak i społecznym.

samodzielnie,
w sposób wyczerpujący i i
spójny dokonać analizy
procesów zachodzących
w systemie edukacji zarówno
na poziomie jednostkowym,
jak i społecznym.

P_K01

zaprezentować postawy tolerancji,
zrozumienia i profesjonalizmu ani
poszukiwać innowacyjnych
rozwiązań podnoszących
efektywność w procesie wychowania
w obrębie poszczególnych
środowisk wychowawczych.

w sposób ogólny
zaprezentować postawę
tolerancji, zrozumienia
i profesjonalizmu, jednak nie
poszukuje innowacyjnych
rozwiązań w procesie
wychowania
w obrębie poszczególnych
środowisk wychowawczych.

Efekty kształcenia

P_W01

P_W02

P_U01

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

podstawowych pojęć z zakresu
socjologii wychowania ani
poszczególnych etapów rozwoju i
wychowania człowieka w
społeczeństwie.

rozróżnić i scharakteryzować teorii
oraz systemów wychowania ani
funkcji społecznych poszczególnych
środowisk wychowawczych.

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

zaprezentować postawę tolerancji, zrozumienia
i profesjonalizmu, poszukuje innowacyjnych rozwiązań w procesie
wychowania w obrębie poszczególnych środowisk wychowawczych.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

30

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

8

18

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

36/1,5 ECTS

26/1 ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




M. Szymański, Studia i szkice z socjologii edukacji, Warszawa 2002.
M. Karkowska, Socjologia wychowania – wybrane elementy. Mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna, WSHE, Łódź 2009.
F. Znaniecki, Socjologia wychowania, t. I i II, PWN, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

T. Szlendak, Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 2010

K. Tillmann, Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, PWN, Warszawa 2005.

M. Marody, A. Gliza-Poleszczuk, Przemiany więzi społecznych, Scholar, Warszawa 2004.

M. Szymański, Socjologia edukacji: zarys problematyki, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2002.

R. Wożniak, Zarys socjologii edukacji i zachowań społecznych, Koszalin 2007.

M. Dudzikowa, Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, Kraków 2013.
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Inne materiały dydaktyczne:



Prezentacje multimedialne,
Case study z zakresu socjologii wychowania (działanie poszczególnych środowisk wychowawczych).
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PEDAGOGIKA RODZINY
Wydział Zamiejscowy w Szczecinek
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

nie dotyczy
kierunkowy, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
II / 3
Prof. dr hab. Mieczysław Dudek
Wiedza z socjologii i pedagogiki ogólnej

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

15

15

Studia niestacjonarne

10

10

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

4

3

37

4

3

27

Konsultacje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
wykład, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, dyskusja

Wykład

praca zespołowa, mikronauczanie, referat, dyskusja

Ćwiczenia

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna podstawowe pojęcia z pedagogiki rodziny, zakresu wychowania, opieki, socjalizacji w środowisku
rodzinnym.

K_W01, K_W07

P_W02

Student wskazuje wpływ różnych paradygmatów globalnych na mikrostrukturę rodziny.

K_W03, K_W10

P_W03

Student opisuje przemiany w funkcjonowaniu rodziny w obszarze wychowania, opieki, tradycji, kultury, wartości.

K_W07

Umiejętności:
P_U01

Student nabywa umiejętności rozpoznawania dysfunkcjonalnych zjawisk w środowisku rodzinnym.

K_U01,

P_U02

Student umiejętnie posługuje się systemem oddziaływań pedagogicznych w całokształcie życia rodzinnego.

K_U09

P_U03

Student potrafi określić problemy w funkcjonowaniu współczesnej rodziny oraz zastanowić się nad doborem metod
do ich rozwiązania.

K_U09, K_U13

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie ról rodzicielskich w zaspokajaniu potrzeb społecznych, emocjonalnych członków rodziny
oraz konieczność rozwijania świadomości wychowawczej rodziców.

K_K02, K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Pedagogika rodziny jako dyscyplina naukowa.

W2

Rodzina jako grupa pierwotna a wychowanie i opieka.

P_W01, P_W03.
P_K01

W3

Funkcje rodziny, a opieka i wychowanie potomstwa.

P_W01, P_W03,
P_K01

W4

Modele współczesnej rodziny polskiej.

W5

Kultura pedagogiczna rodziców jako czynnik stymulacji rozwoju i wychowania młodego pokolenia.

P_W03, P_K01

W6

Metody wychowania w rodzinie.

P_W01, P_W03,
P_K01

W7

Formy współdziałania rodziny ze szkołą.

P_W03, P_K01

W8

Kryzysowe sytuacje we współczesnej rodzinie.

P_W02, P_W03

W9

Zjawisko patologii i dewiacji we współczesnej rodzinie.

P_W02, P_W03,
P_U01

W10

Zagadnienie przemocy wobec dziecka w rodzinie.

P_W02, P_W03

Lp.

P_W01

P_W03

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

74

Ćw1

Więzi społeczne w rodzinie ich znaczenie dla funkcjonowania rodziny i przeobrażenia.

Ćw2

Rodzicielskie role ojca i matki i ich przeobrażenia.

Ćw3

Style wychowania w rodzinie i ich wady i zalety.

P_U01

Ćw4

Rola rodziny w kształtowaniu systemu wartości.

P_U01, P_U03,
P_K01

Ćw5

Problematyka i składniki pomiaru środowiska rodzinnego. Podstawy określenia poziomu wychowania w rodzinie.

P_U01, P_K01

Ćw6

Rodzina w kryzysie – typologia.

P_U01, P_U03

Ćw7

Dziecko w rodzinie ryzyka – obszary wsparcia dla rodzin.

P_U02, P_U03

Ćw8

Metody i formy pracy z rodziną.

P_U02, P_U03

Ćw9

Rodzina a start społeczny i edukacyjny młodych pokoleń.

P_U02, P_K01

Ćw10

Założenia i podstawowe poziomy współpracy trójpodmiotowo-partnerskiej rodziny i szkoły.

P_U02, P_U03

P_U03
P_U02, P_U03

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Kolokwium, referat

W 1-3, W 6

P_W02

Kolokwium, referat

W 8-10

P_W03

Kolokwium, referat

W 2-10
Umiejętności:

P_U01

Referat, zadanie zespołowe, obserwacja

W 9, Ćw: 3-6

P_U02

Referat, zadanie zespołowe, obserwacja

Ćw: 7-10

P_U03

Referat, zadanie zespołowe, obserwacja

Ćw: 1-2, Ćw 4, Ćw 6-8, Ćw 10.
Kompetencje społeczne:

P_K01

Referat, zadanie zespołowe, obserwacja

W 1-2, W 4-5, W 9, Ćw 4-5, Ćw 9.

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

nie definiuje podstawowych
pojęć
z pedagogiki rodziny,
z zakresu wychowania, opieki,
socjalizacji
w środowisku rodzinnym.

definiuje ogólnie
podstawowe pojęcia
z pedagogiki rodziny,
z zakresu wychowania,
opieki, socjalizacji
w środowisku
rodzinnym.

definiuje szczegółowo podstawowe
pojęcia z pedagogiki rodziny,
z zakresu wychowania, opieki,
socjalizacji w środowisku rodzinnym.

definiuje wyczerpująco
podstawowe pojęcia
z pedagogiki rodziny,
z zakresu wychowania, opieki,
socjalizacji w środowisku
rodzinnym.

P_W02

nie wskazuje wpływu
paradygmatów globalnych na
mikrostrukturę rodziny.

wskazuje wpływ
niektórych
paradygmatów
globalnych na
mikrostrukturę rodziny.

wskazuje i wyjaśnia wpływ różnych
paradygmatów globalnych na
mikrostrukturę rodziny.

wskazuje i wyjaśnia wpływ
różnych paradygmatów
globalnych na mikrostrukturę
rodzin oraz uzasadnia swoje
zdanie.

P_W03

nie opisuje przemian
w funkcjonowaniu rodziny w
obszarze wychowania, opieki,
tradycji, kultury, wartości.

opisuje ogólnie
przemiany
w funkcjonowaniu
rodziny w obszarze
wychowania, opieki,
tradycji, kultury,
wartości.

opisuje szczegółowo przemiany
w funkcjonowaniu rodziny w obszarze
wychowania, opieki, tradycji, kultury,
wartości.

opisuje wyczerpująco przemiany
w funkcjonowaniu rodziny w
obszarze wychowania, opieki,
tradycji, kultury, wartości.

P_U01

rozpoznawać dysfunkcjonalnych
zjawisk w środowisku
rodzinnym.

rozpoznawać
dysfunkcjonalne
zjawiska w środowisku
rodzinnym.

rozpoznawać dysfunkcjonalne zjawiska
w środowisku rodzinnym oraz wskazać
ich przyczyny.

rozpoznawać dysfunkcjonalne
zjawiska w środowisku
rodzinnym oraz wskazać ich
przyczyny i możliwe skutki.

P_U02

zaplanować działań
pedagogicznych
w obszarze wychowania
w rodzinie.

zaplanować ogólnie
działania pedagogiczne
w obszarze
wychowania
w rodzinie.

zaplanować system oddziaływań
pedagogicznych
w całokształcie życia rodzinnego.

zaplanować i krytycznie ocenić
system oddziaływań
pedagogicznych
w całokształcie życia rodzinnego.

P_U03

określić problemów
w funkcjonowaniu współczesnej
rodziny oraz zaproponować
metod ich rozwiązania.

określić proste
problemy
w funkcjonowaniu
współczesnej rodziny
oraz wskazać metody
ich rozwiązania.

określić problemy
w funkcjonowaniu współczesnej
rodziny, odpowiednio dobrać metody
ich rozwiązania oraz uzasadnić potrzebę
ich użycia.

określić złożone problemy
w funkcjonowaniu współczesnej
rodziny, wskazać ich wzajemne
powiązania, dobrać właściwe
metody ich rozwiązania oraz
wyczerpująco
i refleksyjnie uzasadnić wybór.

P_K01

dostrzec znaczenia ról
rodzicielskich
w zaspokajaniu potrzeb
społecznych, emocjonalnych
członków rodziny oraz
konieczności rozwijania
świadomości wychowawczej
rodziców.

dostrzec znaczenie ról rodzicielskich
w zaspokajaniu potrzeb społecznych, emocjonalnych członków rodziny oraz konieczność rozwijania
świadomości wychowawczej rodziców.
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VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

30

20

Egzamin/zaliczenie

3

3

Udział w konsultacjach

4

4

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

9

19

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

4

4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

37/1,5 ECTS

27/1 ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Cudak S., Adasiewicz E. (red.), Współczesna rodzina w Polsce i na Świecie, Wyd. SAN, Łódź 2014.
Cudak S., Adasiewicz E. (red.), Funkcjonowanie rodzin w globalnych zmianach społecznych, Wyd. SAN, Łódź 2015.
Frączek Z., Lulek B., Wybrane problemy pedagogiki rodziny, Wyd. URz, Rzeszów 2010.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Cudak H., Rola ośrodków nieszkolnych w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców, Kielce 1997.

Kwartalnik Pedagogiki Rodziny z roku 2014 i 2015 nr 1,2,3,4.

Kwak A., Bieńko M., Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, Wyd. WUW, Warszawa 2012.
Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinek
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I-go stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:

nie dotyczy

Rodzaj modułu kształcenia:

kierunkowy
II/3

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Dr Ewa Przygońska

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

-

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

30

15

Studia niestacjonarne

20

10

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

4

3

52

4

3

37

Konsultacje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Wykład

metody podające, metoda problemowa

Ćwiczenia

metoda problemowa, analiza przypadku
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych
obszarach działalności pedagogicznej w tym w diagnozie pedagogicznej.

K_W16

Umiejętności:
P_U01

Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z diagnozą
pedagogiczną.

K_U09

P_U02

Potrafi posługiwać się w obszarze diagnozy pedagogicznej podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu
analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania
konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki
planowanych działań.

K_U10

P_U03

Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy
etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych.

K_U12

Kompetencje społeczne:
P_K01

Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest
gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w
realizacji indywidualnych i zespołowych działań w zakresie diagnozy pedagogicznej.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA (N)

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Założenia i cele procesu diagnostycznego.

P_W01, P_U02

W2

Techniki diagnostyczne.

P_W01, P_U01,
P_U02

W3

Narzędzia diagnostyczne.

P_W01, P_U01,
P_U02

W4

Diagnoza sytuacji szkolnej ucznia.

P_W01, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01

W5

Wybrane zagadnienia diagnostyki pedagogicznej.

P_W01, P_U01,
P_U02, P_U03,
P_K01
Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw1

Etapy diagnozy.

P_W01, P_U02

Ćw2

Diagnoza złożona.

P_W01, P_U02

Ćw3

Tworzenie prostych narządzi diagnostycznych.

P_W01, P_U01,
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P_U02, P_K01
Ćw4

P_W01, P_U01,
P_U02

Konstruowanie prostych programów diagnostycznych.
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Wypowiedź ustna, prosty program diagnostyczny

W 1-5 , ćw. 1-4
Umiejętności:

P_U01

Wypowiedź ustna, prosty program diagnostyczny

W 2-5, ćw. 3-4

P_U02

Wypowiedź ustna, prosty program diagnostyczny

W 1-5, ćw. 1-4

P_U03

Wypowiedź ustna, prosty program diagnostyczny

W 4-5
Kompetencje społeczne:

P_K01

Wypowiedź ustna, stworzony program diagnostyczny

W 4-5,ćw. 4

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

P_W01

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

nie ma elementarnej wiedzy
o metodyce wykonywania
typowych zadań, normach,
procedurach stosowanych w
różnych obszarach działalności
pedagogicznej, w tym w diagnozie
pedagogicznej.

ma elementarną wiedzę o
metodyce wykonywania
typowych zadań, niektórych
normach, wybranych
procedurach stosowanych w
różnych obszarach
działalności pedagogicznej,
w tym
w diagnozie pedagogicznej.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

ma elementarną wiedzę o metodyce
wykonywania typowych zadań,
normach i wybranych procedurach
stosowanych w różnych obszarach
działalności pedagogicznej, w tym
w diagnozie pedagogicznej.

ma elementarną wiedzę o
metodyce wykonywania
typowych zadań, normach i
procedurach stosowanych w
różnych obszarach działalności
pedagogicznej, w tym
w diagnozie pedagogicznej
oraz roli rodziny w budowie
programu diagnostycznego.

określić procedurę diagnozy oraz
dobrać do niej podstawowe metody
i narzędzia.

swobodnie posługiwać się
wiedzą na temat procedur
postępowania, dobierać
różnorodne metody i narzędzia
postępowania
diagnostycznego.

przygotować strategie i rozwiązania
powierzonych mu poleceń i zadań
diagnostycznych, popełniając przy
tym nieliczne błędy.

samodzielnie dobierać
strategie działań
i właściwe rozwiązania
zadania diagnostycznego
o większym stopniu
złożoności.

P_U01

ocenić przydatności metod,
procedur i narzędzi w diagnozie
pedagogicznej dziecka.

ocenić i częściowo dobrać
metody
i narzędzia
do zadania diagnostycznego.

P_U02

skonstruować strategii działań ani
właściwych rozwiązań zadania
diagnostycznego.
.

skonstruować prostą,
jednokierunkową strategię
działań dla podanych zadań
diagnostycznych.

P_U03

posługiwać się zasadami
i normami etycznymi
w podejmowanej działalności,
dostrzegać i analizować dylematów
etycznych ani przewidywać
skutków konkretnych działań
pedagogicznych.

posługiwać się zasadami
i normami etycznymi
w podejmowanej
działalności, dostrzegać
i analizować niektóre
dylematy etyczne oraz
częściowo przewidywać
skutki konkretnych działań
pedagogicznych.

posługiwać się zasadami
i normami etycznymi
w podejmowanej działalności,
dostrzegać
i analizować dylematy etyczne oraz
przewidywać skutki konkretnych
działań pedagogicznych.

posługiwać się zasadami
i normami etycznymi
w podejmowanej działalności,
dostrzegać,
szczegółowo
i refleksyjnie analizować
niektóre dylematy etyczne
oraz przewidywać skutki
konkretnych działań
pedagogicznych.

P_K01

do podejmowania zadań
z zakresu diagnozy ani
do podejmowania wyzwań
zawodowych.

w ograniczonym zakresie do
podjęcia zadań z zakresu
diagnozy oraz wyzwania
zawodowego.

do podjęcia zadań
z zakresu diagnozy oraz wyzwań
zawodowych, przyjmując
popełniane błędy za motywację do
dalszej pracy.

jest wytrwały w realizacji
zadań z zakresu diagnozy oraz
różnych wyzwań
zawodowych.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

45

30

Egzamin/zaliczenie

3

3

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej / program diagnostyczny

8

8

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

34

49

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

100/4 ECTS

100/4 ECTS

52/2 ECTS

37/1,5 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
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Literatura podstawowa przedmiotu:




Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna, , Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2006.
King G. , Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, GWP, Gdańsk 2004.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Bates J., Munda S.,Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane, Wyd. K.E. Liber, Warszawa 2005.
Gruszczyk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa 2005, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

METODY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

nie dotyczy
Podstawowy, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych, zajęcia o
charakterze praktycznym
II/3
dr Daria Sikorska
Ogólna znajomość pojęć, twierdzeń z zakresu pedagogiki. Umiejętność korzystania z
różnych źródeł wiedzy.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia
projektowe

Studia stacjonarne

15

30

Studia niestacjonarne

10

20

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

6

4

55

6

4

40

Konsultacje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
metoda podająca, problemowa, z elementami dyskusji

Wykład

metoda problemowa, analiza tekstu, dyskusja, burza mózgów

Ćwiczenia projektowe

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Wymienia podstawowe pojęcia, definicje i twierdzenia z zakresu metodologii nauk pedagogicznych. Zna procedurę
badawczą i etapy tworzenie pracy badawczej z zakresu pedagogiki.

K_W01

P_W02

Zna metody badawcze, techniki i narzędzia badawcze niezbędne do tworzenia części metodologicznej.

K_W12

Umiejętności:
P_U01

Wykonuje niezbędne czynności do przeprowadzenia procedury badań w pedagogice.

K_U05

Kompetencje społeczne:
P_K01

Docenia znaczenie nauk pedagogicznych i odnosi zdobyta wiedzę do projektowania działań zawodowych.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Potrzeba prowadzenia i rozwijania badań naukowych w naukach pedagogicznych; Podstawowe składniki wiedzy o
nauce i naukowym poznaniu świata.

P_W01, P_W02

W2

Badania teoretyczne, stosowane, diagnostyczne i weryfikacyjne. Podstawowe problemy związane z klasyfikacją nauk
oraz miejscem pedagogiki w panteonie nauki.

P_W01, P_W02
P_U01

W3

Metodologia jako nauka o metodach naukowego poznania rzeczywistości.

P_W02,P_U01

W4

Kwestia ilościowych i jakościowych badań pedagogicznych;
Metody badań pedagogicznych w ujęciu wybranych autorów.

P_W02,P_U01

W5

Metodologiczny schemat naukowych badań pedagogicznych i etapy postępowania badawczego.

P_W01,P_U01

Ćwiczenia projektowe:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
P_W01, P_W02,
P_U01

Ćw1

Pojęcie problemu badawczego i jego formułowanie.

Ćw2

Hipoteza robocza i jej uwarunkowania.

P_U01, P_K01

Ćw3

Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych.

P _U01, P_K01

Ćw4

Etapy badań pedagogicznych i ich uwarunkowania.

P_W01, P_W02

Ćw5

Konstruowanie narzędzi badawczych i ich weryfikacja.

Ćw6

Zasady i kryteria metodologicznej poprawności realizacji prac poznawczych.

P_U01, P_U01

Ćw7

Metoda socjometryczna.

P_K01, P_U01

P_K01

80

Ćw8

Pojęcie testu oraz testy osiągnięć szkolnych w interpretacji metodologów.

P_K01, P_U01

Ćw9

Metoda sondażu diagnostycznego.

P_K01, P_U01

Ćw10

Metoda eksperymentu pedagogicznego.

P_K01, P_U01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Zaliczenie ustne

W1, 2, 5; Ćw 1,4

P_W02

Zaliczenie ustne

W 1,2, 3, 4; Ćw 1, 4
Umiejętności:

P_U01

W 1, 2, 3, 4; Ćw 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10

Zaliczenie ustne
Kompetencje społeczne:

P_K01

Ćw 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10

Zaliczenie ustne
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

podstawowych pojęć, definicji
i twierdzeń z zakresu metod badań
pedagogicznych,nie zna procedury
badawczej i etapów tworzenia pracy
badawczej z zakresu pedagogiki.

podstawowe pojęcia,
definicje i twierdzenia z
zakresu metod badań
pedagogicznych; zna
podstawowe procedury
badawcze i potrafi opisać
badania teoretyczne,
stosowane, diagnostyczne
i weryfikacyjne.

podstawowe pojęcia, definicje
i twierdzenia z zakresu metod badań
pedagogicznych; zna procedury
badawcze i potrafi opisać badania
teoretyczne, stosowane,
diagnostyczne i weryfikacyjne oraz
kwestie ilościowe i jakościowe
w badaniach w pedagogice.

podstawowe pojęcia, definicje
i twierdzenia z zakresu metod
badań pedagogicznych; zna
procedury badawcze i potrafi
szczegółowo opisać badania
teoretyczne, stosowane,
diagnostyczne
i weryfikacyjne oraz kwestie
ilościowe
i jakościowe
w badaniach w pedagogice.

nie zna metod badawczych, technik i
narzędzi badawczych niezbędnych do
tworzenia części metodologicznej.

zna podstawowe metody
badawcze, niektóre
techniki i niektóre
narzędzia badawcze
niezbędne do tworzenia
części metodologicznej.

zna metody badawcze, techniki i
narzędzia badawcze niezbędne do
tworzenia części metodologicznej.

zna metody badawcze,
techniki i narzędzia badawcze
niezbędne do tworzenia części
metodologicznej, potrafi
wskazać i omówić metodę
badawczą dla konkretnej
sytuacji problemowej.

P_W02

P_U01

wykonać niezbędnych czynności do
przeprowadzenia procedury badań w
pedagogice.

sformułować zmienne i
wskaźniki w procedurze
badawczej w pedagogice.

określić ramy, sformułować zmienne
i wskaźniki procedury badawczej w
pedagogice.

sformułować ramy
metodologii badań
pedagogicznych.

P_K01

docenić znaczenia nauk
pedagogicznych ani odnieść zdobytej
wiedzy do projektowania działań
zawodowych.

docenić znaczenie nauk
pedagogicznych i odnieść
zdobytą wiedzę do
projektowania
pojedynczych działań
zawodowych.

docenić znaczenie nauk pedagogicznych i odnieść zdobytą wiedzę do
projektowania systematycznych działań zawodowych.

Efekty kształcenia

P_W01

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

30

Egzamin/zaliczenie

4

4

Udział w konsultacjach

6

6

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

35

50

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

100/4 ECTS

100/4 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

55/2 ECTS

40/1,5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/2 ECTS

50/2 ECTS

100/4 ECTS

100/4 ECTS

Projekt / esej

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Muszyński H.( red.): Metodologiczne problemy pedagogiczne, Wrocław 1967.
Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 1999, Impuls.
Maszke W. A.: Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Rzeszów 2004.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Lewowicki T. ( red.): Dylematy metodologiczne pedagogiki. Warszawa – Cieszyn 1995.
Problemy współczesnej metodologii. Red. naukowa J. Krajewski, T. Lewowicki, J. Nikitorowicz. Olecko 2001.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

METODYKA PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
Wydział Zamiejscowy w Szczecinek
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I-go stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
nie dotyczy

Nazwa specjalności:

kierunkowy, zajęcia o charakterze praktycznym

Rodzaj modułu kształcenia:

II/4

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

dr Wiesław Lesner
Znajomość zagadnień dotyczących: pojęć i systemów pedagogicznych, pedagogiki
społecznej.

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

15

30

Studia niestacjonarne

10

20

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

6

4

55

6

4

40

Konsultacje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
wykład informacyjny i problemowy, dyskusja
metoda problemowa, elementy warsztatów , ćwiczenia praktyczne
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Ma wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach
działalności pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru metodyki opiekuńczo-wychowawczej.

K_W16

Umiejętności:
P_U01

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi z zakresu metodyki opiekuńczo-wychowawczej w celu
analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania
strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej.

K_U03

P_U02

Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi
sferami działalności pedagogicznej.

K_U09

Kompetencje społeczne:
P_K01

Potrafi dostrzec związki zdobytej wiedzy z zakresu metodyki opiek.-wych. z projektowaniem zadań zawodowych.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA (N)

Wykład:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Zadania opiekuna-wychowawcy.

K_W01, K_U01,
K_K01

W2

Kompetencje opiekuna –wychowawcy.

K_W01, K_K01

W3

Praca opiekuna wychowawcy a system opiekuńczo-wychowawczy.

K_W01, K_U01,
K_K01

W4

Etapy planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej.

K_W01, K_U02,
K_K01

W5

Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej.

K_W01, K_U01,
K_K01

W6

Praca z grupą (etapy rozwoju grupy, procesy grupowe, praca zespołowa, konflikty w grupie).

K_W01, K_U02

W7

Motywacja w pracy z podopiecznym-wychowankiem.

K_W01, K_U02,
K_K01

W8

Dyscyplina w pracy opiekuna-wychowawcy.

K_W01, K_U02,
K_K01

W9

Metody i techniki wywierania wpływu w pracy opiekuna-wychowawcy.

K_W01, K_U01,
K_K01

Ćwiczenia:

Lp.
Ćw1

Trudności w pracy opiekuna – wychowawcy.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia
K_W01, K_U01,
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K_K01
K_W01, K_U01,
K_K01

Ćw2

Kompetencje opiekuna-wychowawcy.

Ćw3

Etapy planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej.

K_U01

Ćw4

Elementy pracy z grupą.

K_U01

Ćw5

Dyscyplina i motywacja w pracy z grupą.

K_U01, K_K01

Ćw6

Umiejętności wywierania wpływu w pracy opiekuna-wychowawcy.

K_U01, K_K01

Ćw7

Trudności w pracy opiekuna – wychowawcy.

K_U01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji, egzamin ustny

W 1-9, ćw. 1-2
Umiejętności:

P_U01

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji, zadanie zespołowe, egzamin ustny

W 2,3,5,9 ćw. 1-7

P_U02

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji, zadanie zespołowe, egzamin ustny

W 4, 6-8

Kompetencje społeczne:
P_K01

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji, egzamin ustny

W 1-5, 7-9 , ćw 1-2, 5-6

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie ma wiedzy o metodyce
wykonywania typowych zadań,
normach, procedurach
stosowanych w różnych
obszarach działalności
pedagogicznej ze szczególnym
uwzględnieniem obszaru
metodyki opiekuńczowychowawczej.

ma elementarną wiedzę o
metodyce wykonywania
typowych zadań, normach,
procedurach stosowanych w
różnych obszarach działalności
pedagogicznej ze szczególnym
uwzględnieniem obszaru
metodyki opiekuńczowychowawczej.

ma szczegółową wiedzę o metodyce
wykonywania typowych zadań,
normach, procedurach stosowanych
w różnych obszarach działalności
pedagogicznej ze szczególnym
uwzględnieniem obszaru metodyki
opiekuńczo-wychowawczej.

ma wyczerpującą wiedzę o
metodyce wykonywania
typowych zadań, normach,
procedurach stosowanych w
różnych obszarach działalności
pedagogicznej ze szczególnym
uwzględnieniem obszaru
metodyki opiekuńczowychowawczej.

P_U01

posługiwać się podstawowymi
ujęciami teoretycznymi z
zakresu metodyki opiekuńczowychowawczej w celu
analizowania motywów i
wzorów ludzkich zachowań,
diagnozowania i
prognozowania sytuacji oraz
analizowania strategii działań
praktycznych w odniesieniu do
różnych kontekstów
działalności pedagogicznej.

posługiwać się podstawowymi
ujęciami teoretycznymi z
zakresu metodyki opiekuńczowychowawczej w celu
analizowania motywów i
wzorów ludzkich zachowań,
diagnozowania i prognozowania
sytuacji oraz analizowania
strategii działań praktycznych w
odniesieniu do różnych
kontekstów działalności
pedagogicznej na poziomie
bardzo ogólnym.

posługiwać się podstawowymi
ujęciami teoretycznymi z zakresu
metodyki opiekuńczowychowawczej w celu analizowania
motywów i wzorów ludzkich
zachowań, diagnozowania i
prognozowania sytuacji oraz
analizowania strategii działań
praktycznych w odniesieniu do
różnych kontekstów działalności
pedagogicznej na poziomie
szczegółowym.

posługiwać się podstawowymi
ujęciami teoretycznymi z
zakresu metodyki opiekuńczowychowawczej w celu
analizowania motywów i
wzorów ludzkich zachowań,
diagnozowania i
prognozowania sytuacji oraz
analizowania strategii działań
praktycznych w odniesieniu do
różnych kontekstów
działalności pedagogicznej na
poziomie wyczerpującym.

P_U02

ocenić przydatności poznanych
metod i procedur w działalności
pedagogicznej.

ocenić ogólnie przydatność
znanych mu procedur metod czy
technik pracy
z podopiecznym,
bez wskazania powiązań miedzy
różnymi aspektami działalności
pedagogicznej.

łączyć wiedzę związaną ze sferą
opiekuńczo-wychowawczą
z działalnością pedagogiczną,
szczegółowo oceniając przydatność
wybranych metod, technik, czy
środków.

w sposób swobodny
i samodzielny posługiwać się
różnorodnymi metodami,
technikami i procedurami
w planowaniu działalności
pedagogicznej, oceniając
wieloaspektowo ich
przydatność.

P_K01

dostrzec związków wiedzy
dotyczącej metodyki pracy
opiek.-wych. z projektowaniem
własnych zadań zawodowych.

dostrzec istotę
i dokonać prób łączenia zdobytej
wiedzy z zakresu metodyki
opiek.-wych. z projektowaniem
zadań zawodowych.

dostrzec użyteczność wiedzy
z zakresu metodyki pracy opiek.wych. w praktycznych działaniach
i projektowaniu własnych zadań
zawodowych.

dostrzec użyteczność
i wykazać się aktywnością
w zakresie wykorzystania
zdobytej wiedzy
w ocenie i projektowaniu
własnych zadań zawodowych.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

30

Egzamin/zaliczenie

4

4

Udział w konsultacjach

6

6

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

10

25

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

55/2 ECTS

40/1,5 ECTS

Projekt / esej
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Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Z. Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, Olsztyn 2006.
A. Kelm, Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




J. Brophy, Motywowanie uczniów do nauki, Warszawa 2002.
R. Podgórski, Socjologia. Wczoraj, dziś, jutro, Rzeszów 2006.
E. Aronson, T. Wilson, R. Akert, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

ETYKA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
nie dotyczy

Nazwa specjalności:

podstawowy, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych, zajęcia do
wyboru

Rodzaj modułu kształcenia:

II/4

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Dr Łukasz Androsiuk
Ogólna wiedza filozoficzna ze szkoły średniej. Umiejętność analizy abstrakcyjnej faktów i
zjawisk.

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Konsultacje

Egzamin/ zaliczenie

Suma
godzin

30

4

3

52

20

4

3

37

Wykład

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

15

Studia niestacjonarne

10

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
metoda podająca, metoda problemowa

Wykład

metoda problemowa, dyskusja, burza mózgów

Ćwiczenia

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma uporządkowaną wiedzę o zasadach i normach etycznych. Ma wiedzę na temat wielowymiarowości
spojrzeń etycznych. Rozumie niedefiniowalność pojęć dotyczących moralności.

K_W19

Umiejętności:
P_U01

Student rozróżnia kategorie rozumu i sumienia, potrafi zastosować normy etyczne do odpowiedniej problematyki,
potrafi prowadzić dyskusję etyczną w tonie kulturalnym, tolerancyjnym, bez użycia emocji.

K_U12

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student potrafi dostrzegać i sformułować problemy natury etycznej. Widzi rolę rozważań etycznych oraz delikatną
materię indywidualności moralnego postrzegania w pracy pedagogicznej.

P_K02

Widzi rolę etycznej refleksji w postępie cywilizacyjno-kulturowym i w rozwoju, w tym rozwoju zawodowym.

K_K04; K_05
K_K06

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Wartości jako takie.

P_W01; P_U01;
P_K01; P_K02

W2

Spór pomiędzy obiektywizmem aksjologicznym a subiektywizmem aksjologicznym.

P_W01; P_U01;
P_K01

W3

Absolutyzm aksjologiczny a relatywizmem aksjologiczny.

P_W01; P_U01;
P_K01;

W4

Homogenia wartości i celów, ład aksjologiczny.

P_W01; P_U01;
P_K01;

W5

Naczelne wartości: prawda, piękno, dobro.

P_W01; P_U01;
P_K01;

W6

Wprowadzenie do etyki: pojęcia moralności i etyki, struktura etyki, etyka opisowa a etyka normatywna, spory o dobro
najwyższe.

P_W01; P_U01;
P_K01;

W7

Intelektualizm etyczny i eudajmonizm agatyczny Sokratesa.

P_W01; P_U01;
P_K01;

W8

Eudajmonizm perfekcjonistyczny Arystotelesa.

P_W01; P_U01;
P_K01;

W9

Moralizm stoików.

P_W01; P_U01;
P_K01;

W10

Umiarkowany hedonizm Epikura.

P_W01; P_U01;
P_K01;

W11

Etyka chrześcijańska.

P_W01; P_U01;
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P_K01;
W12

Etyka formalna Kanta.

P_W01; P_U01;
P_K01;

W13

Utylitaryzm w etyce.

P_W01; P_U01;
P_K01;

W14

Utylitaryzm współczesny.

P_W01; P_U01;
P_K01;

W15

Współczesne orientacje w etyce normatywnej.

P_W01; P_U01;
P_K01;
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćwiczenia:

Lp.

Ćw1

Wprowadzenie do dyskusji etycznej. Problematyka oceniania i opisu norm. Prawdziwość norm.

P_W01; P_U01;
P_K01; P_K02

Ćw2

Relatywizm a absolutyzm w działaniach praktycznych

P_W01; P_U01;
P_K01; P_K02

Ćw3

Problematyka wolności i granic tolerancji.

P_W01; P_U01;
P_K01; P_K02

Ćw4

Problematyka biedy i pomocy.

P_W01; P_U01;
P_K01;

Ćw5

Problematyka równości.

P_W01; P_U01;
P_K01;

Ćw6

Eutanazja i aborcja

P_W01; P_U01;
P_K01;

Ćw7

Czy kara śmierci to kara?

P_W01; P_U01;
P_K01;

Ćw8

Bioetyka – przeszczepy.

P_W01; P_U01;
P_K01;

Ćw9

Człowiek wobec zwierząt. Problem egoizmu gatunkowego.

P_W01; P_U01;
P_K01;

Ćw10

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorczości.

P_W01; P_U01;
P_K01;

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

W 1-15, Ćw. 1-10

Test pisemny, analiza przypadku, projekt
Umiejętności:

P_U01

W 1-15, Ćw. 1-10

Analiza przypadku, projekt
Kompetencje społeczne:

P_K01

Test pisemny, analiza przypadku, projekt

P_K02

Analiza przypadku, projekt

W 1-15, Ćw. 1-10
W 1, Ćw. 1-3

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

wskazać żadnego poglądu etycznego.

wskazać podstawowe
rodzaje poglądów
etycznych oraz
wyjaśnić
problematykę
definiowalności pojęć
moralnych.

wskazać większość poglądów
etycznych oraz wyjaśnić
problematykę definiowalności pojęć
moralnych ze wskazaniem pojęć,
których ona dotyczy.

wskazać wszystkie omówione
poglądy etyczne, rozróżnić
pojęcia definiowalne od
niedefiniowalnych.

P_U01

rozróżniać kategorii rozumu
i sumienia, zastosować norm
w problematyce moralnej, zabrać głosu w
dyskusji.

rozróżnić kategorię
rozumu i sumienia,
wziąć udział w
etycznej dyskusji, ale
bez szczególnej
aktywności.

rozróżnić kategorię rozumu i
sumienia oraz brać aktywny udział
w etycznej dyskusji.

Efekty kształcenia

przeanalizować kategorię
rozumu
i sumienia oraz aktywnie, z
dużą kulturą osobistą
i tolerancją, uczestniczyć
w dyskusji na tematy etyczne.

P_K01

dostrzegać i formułować problemów
natury etycznej.

dostrzec i formułować
podstawowe problemy
etyczne.

dostrzec
i sformułować problemy etyczne,
zwracając uwagę na indywidualność
postępowania etycznego.

dostrzec, sformułować oraz
szczegółowo
scharakteryzować problemy
etyczne, zwracając uwagę na
indywidualność oceny
moralnej
i postępowania etycznego.

P_K02

dostrzec roli refleksji etycznej w postępie
cywilizacyjno-kulturowym ani w
rozwoju,
również zawodowym.

dostrzec rolę refleksji
etycznej
w rozwoju osobistym,
w tym zawodowym.

dostrzec rolę refleksji etycznej w
rozwoju osobistym i społecznym, w
tym zawodowym.

w pełni dostrzec
i akceptować rolę refleksji
etycznej
w postępie cywilizacyjnokulturowym,
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w rozwoju społecznym,
osobistym, zawodowym.
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

30

Egzamin/zaliczenie

3

3

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

12

27

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

52/2 ECTS

37/1,5 ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:






Denek K., Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000.
Hołówka J., Etyka w działaniu. Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.
Ossowska M., Normy moralne, Wyd. PWN, Warszawa 2000.
Wojtyła K., Elementarz etyczny, TNKUL, Lublin 1999.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:






Bauman Z., Etyka ponowoczesna, Wyd. PWN, Warszawa 1996.
Jarko J., Kalita Z., Świat wartości moralnych, Warszawa 1993.
Vardy P., Grosch P., Etyka. Poglądy i problemy, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1995.
Wolniewicz B., Filozofia i wartości, Wyd. UW, Warszawa 1993.

Inne materiały dydaktyczne:

87

I. GENERAL INFORMATION ABOUT THE SUBJECT (MODULE)

ETHICS
External Branch in Szczecinek
University of Social Sciences in Łódź

Organised by:

Educational Studies – First degree

Related to study programmes:

ACADEMICAL

Educational profile:
Specialization:
Educational module:
Year / Semester:
Course coordinator:
Prerequisites (as a result of the sequence of subjects ):

general studies taught in a language of a choice
II/4
Dr Łukasz Androsiuk
General philosophical knowledge from high school. The ability of analyse facts and
phenomena in an abstract way.

II. THE FORM OF CLASS AND NUMBER OF COURSE HOURS
Lectures

Practical
classes

Full-time course

15

Part time course

10

Practical
classes

Practical
classes

Practical
classes

Practical
classes

Practical
classes

Practical
classes

Practical
classes

Practical classes

30

4

3

52

20

4

3

37

III. TEACHING METHODS
The form of class

The form of class
Deliverable method, problem based method

Lecture

problem based method, discussion, brainstorimng, case study

Practical classes

IV. MAJOR-RELATED LEARNING OUTCOMES
No.

Learning outcomes:

Major-related learning outcomes
reference

Knowledge:
P_W01

A student has ordered knowledge of the principles and ethical standards. He has
knowledge of multidimensionality approaches in ethics. Understands the inability of
defining the concepts of morality.

K_W19

Skills:
P_U01

A student distinguishes the categories of reason and conscience, can apply ethical
standards to the relevant issues, can lead an ethical debate in the cultural, tolerant tone,
without emotions.

K_U12

Social competences:
P_K01

A student is able to recognize and formulate ethical problems. He sees the role of
ethical considerations and the delicate matter of moral perception of individuality in
teaching.

K_K04; K_05

P_K02

A student sees the role of ethical reflection in the progress of civilization and cultural
development, including professional development.

K_K06

V. COURSE DESCRIPTION
No.

Lecture:

Major-related learning outcomes
reference

L1

Values as they are.

P_W01; P_U01; P_K01; P_K02

L2

The dispute between the axiological objectivism and axiological subjectivism.

P_W01; P_U01; P_K01

L3

Absolutyzm aksjologiczny a relatywizmem aksjologiczny.

P_W01; P_U01; P_K01;

L4

Homogenization of values and goals, axiological order.

P_W01; P_U01; P_K01;

L5

Primates values: truth, beauty, goodness.

P_W01; P_U01; P_K01;

L6

Introduction to ethics: the notion of morality and ethics, the structure of ethics,
descriptive ethics and normative ethics, disputes about the supreme good.

P_W01; P_U01; P_K01;

L7

Ethical intellectualism and agathical eudaimonism of Socrates.

P_W01; P_U01; P_K01;

L8

Perfect eudaimonism of Aristole.

P_W01; P_U01; P_K01;

L9

Stoic moralism.

P_W01; P_U01; P_K01;

L10

Moderate hedonism of Epicurus.

P_W01; P_U01; P_K01;

L11

Christian ethics.

P_W01; P_U01; P_K01;

L12

Formal ethics of Kant

P_W01; P_U01; P_K01;

L13

Utilitarianism in ethics.

P_W01; P_U01; P_K01;

L14

Modern utilitarianism.

P_W01; P_U01; P_K01;

L15

Contemporary orientations in normative ethics.

P_W01; P_U01; P_K01;

No.

Practical classes:

Major-related learning outcomes
reference

PC1

Introduction to the ethical discussion. The issue of assessment and description
standards. The truth of standards.

P_W01; P_U01; P_K01; P_K02
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PC2

Relativism and absolutism in practical activities

P_W01; P_U01; P_K01; P_K02

PC3

The issues of freedom and tolerance limits.

P_W01; P_U01; P_K01; P_K02

PC4

The issues of poverty and aid

P_W01; P_U01; P_K01;

PC5

The issues of equality

P_W01; P_U01; P_K01;

PC6

Euthanasia and abortion

P_W01; P_U01; P_K01;

PC7

Is death penalty a punishment?

P_W01; P_U01; P_K01;

PC8

Bioethics and transplantation

P_W01; P_U01; P_K01;

PC9

Man to animals. The problem of selfishness of the species.

P_W01; P_U01; P_K01;

PC10

Social responsibility of business.

P_W01; P_U01; P_K01;

VI. MEANS OF VERIFICATION OF LEARNING OUTCOMES
Learning outcomes

Means of verification

Form of class verifying the learning outcome

Knowledge:
P_W01

Test, case study, project

L 1-15, PC. 1-10
Skills:

P_U01

Case study, project

L 1-15, PC. 1-10
Social competences:

P_K01

Test, case study, project

P_K02

Case study, project

L 1-15, PC. 1-10
L 1, PC. 1-3

VII. EVALUATION METHODS OF LEARNING OUTCOMES
2,0

Grades 3,0-3,5

Grades 4,0-4,5

5,0

A student cannot:

A student can:

A student can:

A student can:

P_W01

indicate any view of ethics.

identify basic types of
ethical views and
explain the problems
of definability of
moral concepts.

Identify most ethical
point of views and to
explain the issues
definability moral
concepts with an
indication of the
terms, it refers to.

indicate all discussed ethical views,
distinguish the notion of definable from
undefined.

P_U01

differentiate between
categories of reason and
conscience, apply the standards
in issues of moral nature, take
part in the discussion.

distinguish in a basic
category of reason and
conscience, to take
part in the ethical
discussion, but no
special activity.

distinguish the
category of reason and
conscience and should
take an active part in
the ethical discussion.

fully distinguish and analyze the category
of reason and conscience and actively,
cultural and tolerant, participate in
discussions on ethics.

P_K01

recognize and formulate ethical
problems.

see basic ethical
problems.

recognize and
formulate ethical
problems, paying
attention to the
individuality of ethical
conduct.

fully recognize and correctly formulate
ethical problems, paying attention to
individuality in the moral and ethical
conduct.

P_K02

recognize the role of ethical
reflection in the progress of
civilization and culture, or in
development, including
professional.

recognize the role of
ethical reflection in
personal development,
including vocational
education.

recognize the role of
ethical reflection in the
development of
personal and social,
including professional.

Fully recognize the role of ethical reflection
in the progress of civilization and culture,
or in development, including professional.

Learning outcomes

VIII. STUDENT WORKLOAD – THE NUMBER OF COURSE HOURS AND ECTS CREDITS
Student workload
ECTS activities

Full time course

Part time course

Class attendance (lectures, practical classes, conversation classes, project, laboratories, workshops,
seminars) – SUM of hours from point II

45

30

Exam

3

3

Consultations attendance

4

4

Project / essay

5

5

Class preparation

12

27

Exam preparation

6

6

Total student workload (25h = 1 ECTS) SUM of hours/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Student workload including classes involving direct contact with a teacher

52/2 ECTS

37/1,5 ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Student workload including practical classes
Student workload including practical vocational training
Student workload including research preparation classes

IX. BIBLIOGRAPHY AND OTHER TEACHING RESOURCES
Basic bibliography:





Denek K., Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000.
Hołówka J., Etyka w działaniu. Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.
Ossowska M., Normy moralne, Wyd. PWN, Warszawa 2000.
Wojtyła K., Elementarz etyczny, TNKUL, Lublin 1999.
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Supplementary bibliography:

Bauman Z., Etyka ponowoczesna, Wyd. PWN, Warszawa 1996.

Jarko J., Kalita Z., Świat wartości moralnych, Warszawa 1993.

Vardy P., Grosch P., Etyka. Poglądy i problemy, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1995.

Wolniewicz B., Filozofia i wartości, Wyd. UW, Warszawa 1993.
Other teaching resources:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

TEORETYCZNE PODSTAWY KSZTAŁCENIA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

nie dotyczy
kierunkowy, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych, zajęcia o
charakterze praktycznym
II/4
dr Arkadiusz Szczepaniak
Wiedza z zakresu teoretycznych podstaw wychowania
Wiedza z zakresu podstawowych pojęć i systemów pedagogicznych
Wiedza z zakresu istoty procesów poznawczych
Umiejętności pracy samodzielnej oraz pracy w grupie.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia
projektowe

Studia stacjonarne

30

15

Studia niestacjonarne

20

10

Konwersatoriu
m

Laborator
ium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

6

4

55

6

4

40

Konsultacje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia projektowe

Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny, wykład informacyjny dyskusja frontalna
dyskusja wielokrotna limitowana, prezentacja, krytyczna analiza tekstu
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat procesu kształcenia i jego uwarunkowań. Rozpoznaje podstawowe teorie i
koncepcje uczenia się i nauczania, rozumie uwarunkowania tych procesów oraz modele współczesnej szkoły.

K_W03
K_W09

P_W02

Student ma podstawową wiedzę o procesie nauczania-uczenia się, w szczególności zasadach dydaktyki, celach
kształcenia, metodach nauczania-uczenia się, formach organizacji pracy uczniów, środkach dydaktycznych oraz
diagnozie, kontroli i ocenie wyników kształcenia.

K_W16

P_W03

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

K_W16

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi planować etapy procesu dydaktycznego, w szczególności planować cele lekcji, właściwe dobierać
metody i środki dydaktyczne dla danej jednostki dydaktycznej.

K_U10

P_U02

Student potrafi przewidzieć przyczyny trudności w procesie uczenia się i wskazywać skuteczne sposoby ich
niwelowania.

K_U10

P_U03

Student potrafi planować wdrożenie metody projektów do praktyki edukacyjnej.

K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje samooceny własnych kompetencji jest gotów
do pracy nad własnym rozwojem.

K_K01

P_K02

Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role. Jest odpowiedzialny za siebie i innych.

K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna. Przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki. Dydaktyka ogólna a
dydaktyki szczegółowe. Główne nurty myślenia o edukacji szkolnej i szkole.

P_W01

W2

System oświaty. Organizacja i funkcjonowanie. Aspekty prawne funkcjonowania systemu oświaty i szkoły, elementy
prawa oświatowego. Szkoła (w tym szkoła specjalna) i jej program. Europejski kontekst zmiany programu szkoły
Wzorce i modele programów nauczania. Programy przedmiotowe, międzyprzedmiotowe i blokowe. Programy
autorskie. Ewaluacja programów. Treści nauczania. Plany pracy dydaktycznej.

P_W01

W3

Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa. Modele współczesnej szkoły: tradycyjny,
humanistyczny, refleksyjny i emancypacyjny. Szkolnictwo alternatywne. Współczesne koncepcje nauczania. Modele
profesjonalizmu i ich implikacje dla edukacji nauczycieli. Edukacja do refleksyjnej praktyki.

P_W01;

W4

Proces nauczania- uczenia się. Środowisko uczenia się. Cele kształcenia – źródła, sposoby formułowania i rodzaje.

P_W02; P_U01
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W5

Zasady dydaktyki. Metody nauczania – uczenia się.

P_W02; P_U01

W6

Organizacja procesu kształcenia i pracy uczniów. Lekcja (jednostka dydaktyczna) i jej budowa. Style i techniki pracy z
uczniami. Formy organizacji uczenia się. Środki dydaktyczne.

P_W02; P_U01

W7

Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. Wewnątrzszkolny system oceniania, sprawdziany i egzaminy
zewnętrzne.

P_W02; P_U02

W8

Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów oraz efektywności dydaktycznej nauczyciela i jakości pracy szkoły

P_W02; P_U02

W9

Projektowanie działań edukacyjnych w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz szczególnych uzdolnień
uczniów. Kategorie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i charakterystyka ich funkcjonowania. Formy
kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: przedszkola i szkoły ogólnodostępne, integracyjne oraz
specjalne, klasy terapeutyczne, indywidualne nauczanie.

P_W01; P_W03

W10

Język jako narzędzie pracy nauczyciela. Porozumiewanie się w celach dydaktycznych – sztuka wykładania, sztuka
zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów. Edukacyjne zastosowania mediów.

P_W02; P_U01

Lp.

Ćwiczenia projektowe:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw1

Metoda projektów jako podstawowa strategia postępowania dydaktycznego we współczesnej szkole: formowanie i
dynamika grupy, tworzenie zespołu, fazy projektów, formułowanie celów, źródła i techniki badawcze, kontrakty
edukacyjne, opisy projektów, struktura sprawozdania projektu, techniki prezentacji.

P_U03; P_K01;
P_K02

Ćw2

Prezentacja i ocena projektów:
1)Klasa jako środowisko edukacyjne. Style kierowania klasą.
2)Procesy społeczne w klasie. Integracja klasy szkolnej. Ład i dyscyplina
w szkole i w klasie.

P_U03; P_U01;
P_K02; P_K01

Ćw3

Prezentacja i ocena projektów:
1)Poznawanie uczniów i motywowanie ich do nauki.
2) Indywidualizacja procesu nauczania

P_U01; P_U03;
P_K01; P_K02

Ćw4

Prezentacja i ocena projektów:
1)Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej.
2) Edukacja włączająca.

P_W03; P_U03;
P_K01; P_K02

Ćw5

Prezentacja i ocena projektu:
1)Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole.
Podsumowanie pracy metodą projektu – trudności i sukcesy, wnioski.

P_U03; P_K01,
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Egzamin ustny

W 1-3, 9

P_W02

Egzamin ustny

W 4-8, 10

P_W03

Egzamin ustny, obserwacja

W 9, Ćw. 4
Umiejętności:

P_U01

Egzamin ustny, prezentacja projektu, obserwacja

P_U02

Egzamin ustny

P_U03

Egzamin ustny, obserwacja

W 4-6, 10, Ćw. 3
W 7-8
Ćw. 1-5
Kompetencje społeczne:

P_K01

obserwacja

Ćw. 1-5

P_K02

Prezentacja projektu, obserwacja

Ćw. 1-5

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

nie ma uporządkowanej
wiedzy na temat procesu
kształcenia i jego
uwarunkowań, nie
rozpoznaje podstawowych
teorii i koncepcji uczenia się
i nauczania, nie rozumie
uwarunkowań tych procesów
oraz modeli współczesnej
szkoły.

ma elementarną
uporządkowaną wiedzę na
temat procesu kształcenia i jego
uwarunkowań, rozpoznaje
podstawowe teorie i koncepcje
uczenia się i nauczania,
rozumie uwarunkowania tych
procesów oraz niektóre modele
współczesnej szkoły.

szczegółową uporządkowaną wiedzę
na temat procesu kształcenia
i jego uwarunkowań, rozpoznaje
podstawowe teorie
i koncepcje uczenia się i nauczania,
rozumie uwarunkowania tych
procesów oraz modele współczesnej
szkoły.

wyczerpującą uporządkowaną
wiedzę na temat procesu
kształcenia i jego uwarunkowań,
rozpoznaje podstawowe teorie i
koncepcje uczenia się i nauczania,
rozumie uwarunkowania tych
procesów oraz modele
współczesnej szkoły.

P_W02

nie ma podstawowej wiedzy
o procesie nauczania-uczenia
się, w szczególności o
zasadach dydaktyki, celach
kształcenia, metodach
nauczania-uczenia się,
formach organizacji pracy
uczniów, środkach
dydaktycznych oraz
diagnozie, kontroli
i ocenie wyników
kształcenia.

ma podstawową wiedzę o
procesie nauczania-uczenia się,
w szczególności o niektórych
zasadach dydaktyki,
elementarnych celach
kształcenia, wybranych
metodach nauczania-uczenia
się, formach organizacji pracy
uczniów, środkach
dydaktycznych oraz diagnozie,
kontroli i ocenie wyników
kształcenia.

ma podstawową wiedzę o procesie
nauczania-uczenia się, w
szczególności o zasadach dydaktyki,
kluczowych celach kształcenia,
wybranych metodach nauczaniauczenia się, formach organizacji
pracy uczniów, środkach
dydaktycznych oraz diagnozie,
kontroli i ocenie wyników
kształcenia.

ma podstawową wiedzę o
procesie nauczania-uczenia się, w
szczególności o zasadach
dydaktyki, wszystkich celach
kształcenia, metodach nauczaniauczenia się, formach organizacji
pracy uczniów, środkach
dydaktycznych oraz diagnozie,
kontroli i ocenie wyników
kształcenia.
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P_W03

nie ma wiedzy na temat
specyfiki funkcjonowania
uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi,
w tym uczniów szczególnie
uzdolnionych.

ma elementarną wiedzę na
temat specyfiki funkcjonowania
uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi,
w tym uczniów szczególnie
uzdolnionych.

ma szczegółową wiedzę na temat
specyfiki funkcjonowania uczniów ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi,
w tym uczniów szczególnie
uzdolnionych.

ma szczegółową i uporządkowaną
wiedzę na temat specyfiki
funkcjonowania uczniów ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi,
w tym uczniów szczególnie
uzdolnionych.

P_U01

poprawnie planować procesu
dydaktycznego, w
szczególności planować
celów lekcji, właściwe
dobierać metod i środków
dydaktycznych dla danej
jednostki dydaktycznej.

w pomocą nauczyciela
zaplanować proces
dydaktyczny, rozpoznać
strukturę jednostki
dydaktycznej.

zaplanować cele lekcji, właściwe
dobierać metody i środki
dydaktyczne dla danej jednostki
dydaktycznej.

zaplanować oraz uzasadnić
przydatność zaplanowanych
metod, środków stosowanych
w organizacji procesu
dydaktycznego.

P_U02

rozpoznawać
przyczyn trudności
w procesie uczenia się ani
wskazywać skutecznych
sposobów ich niwelowania.

rozpoznać podstawowe
przyczyny trudności w procesie
uczenia się uczniów oraz
wskazać skuteczne sposoby ich
niwelowania.

rozpoznać
przyczyny trudności
w procesie uczenia się uczniów oraz
wskazać skuteczne sposoby ich
niwelowania.

rozpoznać, zinterpretować oraz
wskazać skuteczne sposoby
niwelowania trudności w procesie
uczenia się uczniów.

planować wdrożenia metody
projektów
do praktyki edukacyjnej.

z pomocą nauczyciela
zaplanować wdrożenie metody
projektów, rozpoznać istotę
i fazy metody projektów i jej
znaczenie we współczesnym
procesie kształcenia.

samodzielnie zaplanować wdrożenie
metody projektów, formułować cele,
identyfikować źródła
i techniki badawcze, opracowywać
kontrakty edukacyjne
i opisy projektów.

samodzielnie i twórczo
zaprojektować wdrożenie metody
projektów, zaprezentować w
sposób kreatywny osiągnięcia
swoje i zespołu wykonującego
projekt.

ma ograniczoną świadomość
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, dokonuje ogólnej
samooceny własnych
kompetencji jest gotów, przy
pomocy innych, do pracy nad
własnym rozwojem.

ma świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności, dokonuje
samooceny własnych kompetencji
jest gotów do pracy nad własnym
rozwojem.

ma świadomość poziomu swojej
wiedzy i umiejętności, dokonuje
samooceny własnych kompetencji
jest gotów do pracy nad własnym
rozwojem, podejmując w tym
kierunku systematyczne działania.

pracować w zespole, pełniąc
wskazaną rolę i wykazując
niewielki poziom motywacji
i odpowiedzialności
za siebie i innych.

pracować w zespole, pełniąc różne
role i wykazując wysoki poziom
motywacji i odpowiedzialności za
siebie i innych.

pracować w zespole, pełniąc rolę
skutecznego lidera grupy,
odpowiedzialnego za siebie i
innych.

P_U03

P_K01

P_K02

nie ma świadomość poziomu
swojej wiedzy i umiejętności,
nie dokonuje samooceny
własnych kompetencji ani nie
jest gotów do pracy nad
własnym rozwojem.
pracować w zespole pełniąc
różne role ani przyjmować
odpowiedzialności za siebie i
innych.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

45

30

Egzamin/zaliczenie

4

4

Udział w konsultacjach

6

6

Projekt / esej

6

6

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

29

44

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

10

10

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

100/4 ECTS

100/4 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

55/2 ECTS

40/1,5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

25/1 ECTS

25/1 ECTS

100/4 ECTS

100/4 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:






Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów dla nauczycieli. Wydawnictwo Impuls, Kraków 2015.
Bereźnicki F., Podstawy kształcenia ogólnego. Wydawnictwo Impuls, Kraków 2011.
Kruszewski K. (red): Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2003.

Mikina A., Zając B.: Jak wdrażać metodę projektów? Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.

Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000.

Niemierko B.: Ocenianie szkolne bez tajemnic. WSiP S.A., Warszawa 2002.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.

Rau K., Ziętkiewicz E.: Jak aktywizować uczniów. „Burza mózgów” i inne techniki

w edukacji. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań 2000.

Żegnałek K., Dydaktyka ogólna. Wybrane zagadnienia. Warszawa 2005.
Inne materiały dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, przykładowe opisy projektów

93

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

ANDRAGOGIKA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Pedagogika – studia pierwszego stopnia

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
nie dotyczy

Nazwa specjalności:

kierunkowy, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych

Rodzaj modułu kształcenia:

II/IV

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

dr Katarzyna Czekaj-Kotynia
Zaliczone kursy: historia wychowania, pojęcia i systemy pedagogiczne, współczesne
problemy pedagogiki, systemy edukacji w Polsce i w UE.

Wymagania wstępne :

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultacje

Egzamin/ zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Wykład

Słowne: pogadanka, prelekcja z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Metody aktywizujące: dyskusja,
burza mózgów.
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

Zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów procesów edukacji.

K_W15

P_W02

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

K_W16

Umiejętności:
P_U01

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

K_U10, K_U11

Kompetencje społeczne:
P_K01

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

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćwiczenia:

Lp.

W.1

Andragogika w kontekście nauk o wychowaniu. Pojęcia i przedmiot badań andragogiki.

P_W01, P_K01

W.2

Edukacja ustawiczna w Polsce i na świecie. Instytucje kształcenia dorosłych. Cechy edukacji dorosłych. Formy
kształcenia dorosłych.

P_W01, P_K01

W.3

Różne ujęcia dorosłości. Dorosłość a dojrzałość. Charakterystyka ucznia dorosłego.

P_W01, P_K01

W.4

Dydaktyka dorosłych. Elementy procesu kształcenia dorosłych. Tradycyjne i nowoczesne formy i metody kształcenia
dorosłych. Samokształcenie i samowychowanie dorosłych.

P_W02, P_U01,
P_K01

W.5

Nauczyciel – andragog. Rozważania wokół profesjonalizacji zawodu - nowe oczekiwania. Zasady kształcenia
dorosłych. Edukacja dorosłych wobec wyzwań współczesności.

P_W02, P_U01,
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Wiedza:
P_W01

Referat, zadanie zespołowe.

Wykład 1-3

P_W02

Referat, zadanie zespołowe.

Wykład 4-5
Umiejętności:

P_U01

Referat, zadanie zespołowe, wypowiedź ustna

Wykład 4-5
Kompetencje społeczne:

P_K01

Referat, zadanie zespołowe, wypowiedź ustna

Wykład 1-5
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VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

problemów, potrzeb
i oczekiwań dorosłych jako
podmiotów procesów edukacji.

podstawowe problemy,
potrzeby
i oczekiwania dorosłych jako
podmiotów procesów
edukacji.

P_W02

wyjaśnić zagadnień z zakresu
metodyki kształcenia dorosłych w
kontekście praktycznej
działalności pedagogicznej,
zwłaszcza w odniesieniu do
studiowanej specjalności.

Efekty kształcenia

P_U01

P_K01

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

problemy, potrzeby
i oczekiwania dorosłych jako
podmiotów procesów edukacji oraz
miejsce edukacji dorosłych
w strukturze pedagogiki jako nauki.

problemy, potrzeby
i oczekiwania dorosłych jako
podmiotów procesów edukacji
oraz omówia związki edukacji
dorosłych z innymi obszarami
edukacji.

ogólnie wyjaśnić
podstawowe zagadnienia z
zakresu metodyki kształcenia
dorosłych w kontekście
praktycznej działalności
pedagogicznej, zwłaszcza
w odniesieniu
do studiowanej specjalności.

szczegółowo wyjaśnić zagadnienia z
zakresu metodyki kształcenia
dorosłych w kontekście praktycznej
działalności pedagogicznej,
zwłaszcza w odniesieniu
do studiowanej specjalności.

wyczerpująco wyjaśnić
zagadnienia
z zakresu metodyki kształcenia
dorosłych w kontekście
praktycznej działalności
pedagogicznej, zwłaszcza
w odniesieniu
do studiowanej specjalności.

wskazać metod i form działania
biorąc pod uwagę ich adekwatność
do problemów występujących w
konkretnych obszarach
działalności pedagogicznej,
szczególnie
w obszarze edukacji dorosłych.

wskazać podstawowe metody
i formy działania biorąc pod
uwagę ich adekwatność
do problemów
występujących
w konkretnych obszarach
działalności pedagogicznej,
szczególnie
w obszarze edukacji
dorosłych.

wskazać różnorodne metody i formy
działania biorąc pod uwagę ich
adekwatność
do problemów występujących
w konkretnych obszarach
działalności pedagogicznej,
szczególnie
w obszarze edukacji dorosłych.

wskazać najskuteczniejsze
metody i formy działania
biorąc pod uwagę ich
adekwatność
do problemów występujących
w konkretnych obszarach
działalności pedagogicznej,
szczególnie
w obszarze edukacji
dorosłych.

posługiwać się zdobytą wiedzą w
praktycznej działalności
pedagogicznej ani dostrzegać
społecznego znaczenia wiedzy
pedagogicznej.

posługiwać się zdobytą
wiedzą
w praktycznej działalności
pedagogicznej oraz w
ograiczoym zakresie
dostrzegać społeczne
znaczenie wiedzy
pedagogicznej.

posługiwać się zdobytą wiedzą
w praktycznej działalności
pedagogicznej oraz dostrzegać
społeczne znaczenie wiedzy
pedagogicznej.

posługiwać się zdobytą wiedzą
w praktycznej działalności
pedagogicznej oraz dostrzegać
i uzasadniać społeczne
znaczenie wiedzy
pedagogicznej.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

8

8

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

19

24

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

4

4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:






Aleksander T., Andragogika, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Kraków-Radom, 2009
Kępiński A. Podstawy edukacji dorosłych, Poznań 2000.
Turos L., Andragogika ogólna, Wyd. „Żak”, Warszawa, 1999.
Wujek T. (red.), Wprowadzenie do andragogiki, Wyd. PWN, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:





Knowles M.S., Holton E.F., Swanson R.A. Edukacja dorosłych, Wyd. PWN, Warszawa, 2009.
Półturzycki J., Dydaktyka dorosłych, Warszawa, 1991.
Przybylska E. (red.), Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje, Wyd. UMK, Toruń, 2001.

Inne materiały dydaktyczne:



prezentacje multimedialne.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
kierunkowy, zajęcia o charakterze praktycznym
II/4
Dr Mariola Świderska
Biologia na poziomie matury podstawowej.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Labora
torium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/ zaliczenie

Suma godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Warsztaty

praca w małych grupach, demonstracja, instruktaż, prezentacje multimedialne, obserwacja wykonywanych zadań,
kolokwium
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

Zna stany wymagające natychmiastowej pomocy i ich objawy.

K_W17

P_W02

Zna i rozumie zasady udzielania medycznej pomocy przedlekarskiej.

K_W17

Umiejętności:
P_U01

Potrafi rozpoznać stany zagrożenia zdrowia i życia.

K_U13

P_U02

Umie udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy przedlekarskiej.

K_U13

P_U03

Potrafi opatrywać rany i unieruchamiać kończyny.

K_U13
Kompetencje społeczne:

P_K01

Potrafi współpracować w zespole podczas udzielania pierwszej pomocy.

K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

Warsztaty:

Wr.1

Definicje, klasyfikacje, cele i zadania ratownictwa medycznego. System zintegrowanego ratownictwa medycznego w
Polsce.

P_W01; P_W02

Wr.2

Przedszpitalne ratownictwo medyczne. Wypadki masowe, zagrożenia miejscowe, katastrofy, sytuacje kryzysowe. Zjawisko
paniki, reakcja tłumu.

P_W01; P_W02

Wr.3

Nagłe przypadki i stany zagrożenia życia. Stany nieprzytomności.

P_W01, P_U01; P_U02

Wr.4

Postępowanie z nieprzytomnym.

P_U01; P_U02 ; P_K01

Wr.5

ABC reanimacji bezprzyrządowej (resuscytacja, reanimacja).

Wr.6

Demonstracja i nauka podstawowych zabiegów reanimacyjnych.

Wr.7

Wstrząs; patofizjologia (objawy) i jego rodzaje - doraźna walka ze wstrząsem.

P_U01; P_U02

Wr.8

Krwotok, krwawienie i jego tamowanie.

P_U02; P_U03

Wr.9

Rany i ich opatrywanie Demonstracja i nauka podstawowych sposobów zaopatrzenia ran.

P_U02; P_U03

Wr.10

Specyfika udzielania pierwszej pomocy dzieciom: reanimacja, zaopatrywanie ran, pomoc w nagłych przypadkach.

P_U01; P_U02

P_U01; P_U02
P_U01; P_U02; P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Test wiedzy.

Wr. 1-3

P_W02

Test wiedzy

Wr. 1-2
Umiejętności:

P_U01

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Wr. 3-7, 10
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P_U02

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Wr. 3-10

P_U03

Obserwacja i ocena wykonania zadania praktycznego.

Wr. 8-9
Kompetencje społeczne:

P_K01

Obserwacja zachowania i postawy studenta podczas zajęć.

Wr. 4, 6.

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest gotów:

P_W01

identyfikować stanów
wymagających natychmiastowej
pomocy ani ich objawów.

identyfikować typowe stany
wymagające natychmiastowej
pomocy oraz ich objawy
w elementarnym zakresie.

identyfikować typowe stany
wymagające natychmiastowej
pomocy
i scharakteryzować ich objawy
oraz szczegółowo omówić stan
nagłego zatrzymania krążenia
i utraty przytomności.

identyfikować
i szczegółowo scharakteryzować stany
wymagające natychmiastowej pomocy.

P_W02

przedstawić zasad udzielania
pierwszej pomocy
w zatrzymaniu krążenia.

przedstawić zasady udzielania
pierwszej pomocy
w zatrzymaniu krążenia.

przedstawić zasady udzielania
pierwszej pomocy
w zatrzymaniu krążenia i utracie
przytomności.

przedstawić zasady udzielania pierwszej
pomocy
w zatrzymaniu krążenia, utracie
przytomności
i urazach.

P_U01

rozpoznać stanu zagrożenia życia.

rozpoznać stany zagrożenia
życia.

rozpoznać stany zagrożenia
zdrowia
i życia.

rozpoznać
i zróżnicować stany zagrożenia zdrowia
i życia.

P_U02

udzielać kwalifikowanej pierwszej
pomocy przedlekarskiej w
zatrzymaniu krążenia.

udzielać kwalifikowanej
pierwszej pomocy
przedlekarskiej
w zatrzymaniu krążenia.

udzielać kwalifikowanej
pierwszej pomocy przedlekarskiej
w zatrzymaniu krążenia i utracie
przytomności.

udzielać kwalifikowanej pierwszej
pomocy przedlekarskiej
w utracie przytomności, zatrzymaniu
krążenia
i urazach.

P_U03

opatrywać ran powierzchownych.

opatrywać rany
powierzchowne.

opatrywać rany
i unieruchamiać kończyny
w zwichnięciach.

opatrywać rany, unieruchamiać kończyny
w złamaniach
i zwichnięciach.

P_K01

współpracować w zespole podczas
udzielania pierwszej pomocy.

współpracować
w zespole podczas udzielania
pierwszej pomocy.

współpracować
w zespole podczas udzielania
pierwszej pomocy zgodnie
z wyznaczoną rolą.

współpracować
w zespole podczas udzielania pierwszej
pomocy i przewodzić akcją.

Efekty
kształcenia

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

27

32

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

4

4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Goniewicz M.; Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów, PZWL 2014.
Hryniewiecki T.; Stany nagłe, Medical Tribune 2014.
Jakubaszko J., (red.); ABC Resuscytacji, Górnicki 2016.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:





Beattie R., Sztuka przetrwania i pierwsza pomoc W-wa Wyd.Muza 2007.
Trzcińska-Hildebrandt A.; Podręcznik pierwszej pomocy, Burda Publishing Polska 2014.
Zawadzki A.; Medycyna ratunkowa i katastrof, PZWL 2011.

Inne materiały dydaktyczne:







projektory i rzutniki multimedialne;
pokazy i prezentacje przygotowane przez prowadzącego;
wyposażenie pracowni pierwszej pomocy przedlekarskiej (fantomy, bandaże, deska ratownicza, worek ambu)
tablice poglądowe;
strony internetowe zawierające informacje przydatne w nauce przedmiotu.
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3. Przedmioty do wyboru
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRZEDMIOT KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – ANIMACJA KULTURALNA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Pedagogika – studia pierwszego stopnia

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne :

nie dotyczy
fakultatywny, zajęcia o charakterze praktycznym
I-III/2-6
dr Izabela Stelmasiak
Zaliczone kursy: Komunikacja społeczna i interpersonalna, Warsztat umiejętności
pedagogicznych.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Warsztaty

metody aktywizujące, warsztat, praca grupowa, zadania zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, zadania
indywidualne, dyskusja, burza mózgów, projekt
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

Zna, potrafi nazwać i opisać podstawowe struktury społeczne, środowiska i instytucje istotne dla studiowanej
specjalności.

K_W07

P_W02

Zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma wiedzę o występujących w nich
problemach oraz o przyczynach tych problemów.

K_W10

Umiejętności:
P_U01

Umie, na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej, rozpoznać, opisać, interpretować motywy oraz sposoby zachowań
organizatorów i animatorów procesów edukacji.

K_U04, K_U11

Kompetencje społeczne:
P_K01

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

K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Warsztaty:

W.1

Aktywność kulturalna człowieka.
Modele aktywności kulturalnej wg Dzierżymira Jankowskiego.

P_W01, P_W02

W.2

Pojęcie: animacja kulturalna.

P_W01, P_W02

W.3

Czas wolny jako pole działalności animacyjnej. Kategorie i funkcje czasu wolnego.

P_W01, P_W02
P_U01

W.4

Rodzaje animacji kulturalnej, formy i treści realizacji. Animacja muzyczna, animacja plastyczna, animacja teatralna,
animacja literacka, animacja filmowa.

P_W01, P_W02
P_U01

W.5

Animator, jego funkcje, zasady działania i kompetencje. Zadania i cele animacji kulturowej w kontekście wyzwań
społecznych XXI wieku.

P_W01, P_W02
P_U01, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Wiedza:
P_W01

Udział w dyskusji, zadanie zespołowe, zadanie indywidualne, wypowiedź ustna.

Warsztat 1-5

P_W02

Udział w dyskusji, zadanie zespołowe, zadanie indywidualne, wypowiedź ustna.

Warsztat 1-5

Umiejętności:
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P_U01

Projekt, udział w dyskusji, zadanie zespołowe, zadanie indywidualne, obserwacja.

Warsztat 3-5

Kompetencje społeczne:
P_K01

Projekt, udział w dyskusji, zadanie zespołowe, zadanie indywidualne obserwacja.

Warsztat 5

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

P_W01

P_W02

P_U01

P_K01

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

nazwać i opisać podstawowych struktur
społecznych, środowisk i instytucji
istotnych dla studiowanej specjalności.

w podstawowym
zakresie nazwać
i opisać podstawowe
struktury społeczne,
środowiska i instytucje
istotne dla studiowanej
specjalności.

na poziomie zaawansowanym
nazwać i opisać podstawowe
struktury społeczne, środowiska i
instytucje istotne dla studiowanej
specjalności.

na poziomie zaawansowanym
nazwać i szczegółowo opisać
podstawowe struktury
społeczne, środowiska i
instytucje istotne dla
studiowanej specjalności.

wskazać procesów tworzenia się i
oddziaływania głównych środowisk
wychowawczych ani wskazać
występujących w nich problemów oraz o
przyczyn tych problemów.

wskazać procesy
tworzenia się
i oddziaływania
głównych środowisk
wychowawczych oraz
określić występujące
w nich problemy i ich
przyczyny.

wskazać i omówić procesy
tworzenia się
i oddziaływania głównych
środowisk wychowawczych oraz
dokonać analizy występujących w
nich problemów i ich przyczyn.

dokonać pogłębionej,
refleksyjnej analizy procesów
tworzenia się i oddziaływania
głównych środowisk
wychowawczych oraz dokonać
pogłębionej analizy
występujących w nich
problemów i ich przyczyn.

na podstawie posiadanej wiedzy
teoretycznej, rozpoznać, opisać,
interpretować motywów oraz sposobów
zachowań organizatorów i animatorów
procesów edukacji.

na poziomie
podstawowym, na
podstawie posiadanej
wiedzy teoretycznej,
rozpoznać, opisać,
interpretować motywy
oraz sposoby
zachowań
organizatorów
i animatorów
procesów edukacji.

na poziomie zaawansowanym, na
podstawie posiadanej wiedzy
teoretycznej, rozpoznać, opisać,
interpretować motywy oraz sposoby
zachowań organizatorów i
animatorów procesów edukacji.

na poziomie zaawansowanym,
na podstawie posiadanej
wiedzy teoretycznej,
rozpoznać, szczegółowo
opisać, interpretować motywy
oraz sposoby zachowań
organizatorów i animatorów
procesów edukacji.

podejmować współpracy
i współdziałania z innymi - specjalistami i
niespecjalistami - zarówno podczas pracy
indywidualnej jak i zespołowej.

w elementarnym
zakresie podejmować
współpracę
i współdziałanie
z innymi specjalistami
i niespecjalistami zarówno podczas
pracy indywidualnej
jak i zespołowej.

w podstawowym zakresie
podejmować współpracę
i współdziałanie z innymi specjalistami i niespecjalistami zarówno podczas pracy
indywidualnej jak i zespołowej.

w rozszerzonym zakresie
podejmować współpracę
i współdziałanie
z innymi - specjalistami
i niespecjalistami - zarówno
podczas pracy indywidualnej
jak i zespołowej.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

3

3

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

2

7

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

1

1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

25/1

25/1

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1

14/0,5

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/2

50/2

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Jankowski D., Pedagogika kultury. Studia i koncepcje, Wyd. Impuls, Kraków 2006.
Pięta J. Pedagogika czasu wolnego. Wyd. Frel, Nowy Dwór Mazowiecki 2014.
Tauber D.R., Pedagogika czasu wolnego: zarys problematyki, Wyd. Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań 1998.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Paleczny T., Warmińska K, Banaś M. Kulturowe i społeczne wyzwania współczesności. Wyd. UJ, Kraków 2010.

Winiarski, R., Rekreacja i czas wolny: studia humanistyczne, Wydawnictwa Akademickie Oficyna Wydawnicza Łośgraf - Wiesław Łoś, Warszawa 2011.
Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRZEDMIOT KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH - AUTOPREZENTACJA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:

nie dotyczy
fakultatywny, zajęcia o charakterze praktycznym
I-III/2-6

Osoba koordynująca przedmiot:

Mgr Adam Wyszomirski

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

Brak wymagań wstępnych

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Egzamin/

Konsultacje

zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia
niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Metoda problemowa, dyskusja, burza mózgów, prezentacja

Warsztaty

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
Student zna istotę wystąpień publicznych; wie czym są przekazy werbalne i niewerbalne; wie jak poprawnie
przygotować prezentację multimedialną; zna sposoby rozładowania stresu.

P_W01

W03

Umiejętności:
Student potrafi wystąpić publicznie; potrafi prawidłowo przygotować prezentację; potrafi rozładować stres związany z
wystąpieniem publicznym.

P_U01

U03

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student jest profesjonalny w zakresie autoprezentacji.

K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Warsztaty:

Wr.1

Istota wystąpień publicznych

P_W01; P_U01;
P_K01

Wr.2

Charakterystyka przekazów werbalnych i niewerbalnych

P_W01; P_U01;
P_K01

Wr.3

Zasady przygotowania prezentacji

P_W01; P_U01;
P_K01

Wr.4

Sposoby radzenia sobie ze stresem

P_W01; P_U01;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Projekt, udział w dyskusji

Wr.1-4
Umiejętności:

P_U01

Projekt, udział w dyskusji

Wr.1-4
Kompetencje społeczne:

P_K01

Projekt, udział w dyskusji

Wr.1-4
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

istoty wystąpień publicznych;
nie wie czym są przekazy
werbalne i niewerbalne ani jak

istotę wystąpień publicznych;
wie czym są przekazy werbalne
i niektóre niewerbalne; wie jak

istotę wystąpień publicznych; wie
czym są przekazy werbalne i
niewerbalne; wie jak poprawnie

istotę wystąpień publicznych;
wie czym są przekazy
werbalne i niewerbalne, potrafi
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poprawnie przygotować
prezentację multimedialną; nie
zna sposobów rozładowania
stresu.

poprawnie przygotować
prezentację multimedialną; zna
niektóre najprostsze sposoby
rozładowania stresu.

przygotować prezentację
multimedialną; zna różne sposoby
rozładowania stresu oraz ich
skuteczność.

wskazać ich efektywność; wie
jak poprawnie przygotować
prezentację multimedialną; zna
różne sposoby rozładowania
stresu oraz ich skuteczność w
róznych sytuacjach
życiowych.

P_U01

dokonać autoprezentacji.

dokonać autoprezentacji,
odczytując przygotowane
treści.

dokonać autoprezentacji, wykazując
się umiejętnością samodzielnego
omawiania przygotowanych treści.

samodzielnie dokonać
autoprezentacji, krytycznie
uzasadniając wybór treści.

P_K01

do świadomej i profesjonalnej
autoprezentacji.

do świadomej i profesjonalnej autoprezentacji.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

3

3

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

2

7

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

1

1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Detz, J., Sztuka przemawiania. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
Hamlin, S., Jak mówić, żeby nas słuchali : komunikacja we współczesnym miejscu pracy. Dom --- Wydawniczy Rebis, Poznań 2008.
Lenar, P., Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Helion/One Press, Gliwice 2008.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:


Stuart, C., Sztuka przemawiania i prezentacji. Książka i Wiedza, z ang. przeł. Grażyna Gasparska. Warszawa 2002.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRZEDMIOT KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH - DIETETYKA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
PRAKTYCZNY

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

nie dotyczy
fakultatywny, zajęcia o charakterze praktycznym
I-III/2-6
dr Mariola Świderska
Podstawowa wiedza z biologii na poziomie szkoły średniej; Wiadomości z Biomedycznych
podstaw rozwoju i wychowania

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia
projektowe

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Seminariu
m

Projekt

Konsultacje

Egzamin/zaliczenie

Suma godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
metoda problemowa, dyskusja, burza mózgów, prezentacja

Ćwiczenia projektowe

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
Student zna błędy żywieniowe. Student zna wybrane diety redukujące nadmierną masę ciała. Student zna zasady
żywienia człowieka.

P_W01

W03

Umiejętności:
Student potrafi prawidłowo samodzielnie zaplanować swoje żywienie.

P_U01

U03

Kompetencje społeczne:
Student ma świadomość doskonalenia swojej wiedzy i osobistego rozwoju przez pryzmat żywienia, a także bycia
przykładem dla innych uczestników procesu pedagogicznego.

P_K01

K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

Ćwiczenia projektowe:

Lp.
Ćw1

Najczęstsze błędy żywieniowe

P_W01; P_U01;
P_K01

Ćw2

Składniki pokarmowe będące źródłem energii oraz nie dostarczające energii, a niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania organizmu

P_W01; P_U01;
P_K01

Ćw3

Zasady żywienia człowieka

P_W01; P_U01;
P_K01

Ćw4

Żywność typu fast food

P_W01; P_U01;
P_K01

Ćw5

Diety odchudzające

P_W01; P_U01;
P_K01
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Projekt, udział w dyskusji

Ćw. 1-5
Umiejętności:

P_U01

Projekt, udział w dyskusji

Ćw. 1-5
Kompetencje społeczne:

P_K01

Projekt, udział w dyskusji

Ćw. 1-5
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

wymienić najczęstszych błędów

wymienić najczęstsze błędy

opisać najczęstsze błędy

oszacować skutki najczęstszych
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żywieniowych, składników
pokarmowych dostarczających
energii oraz niebędących jej
źródłem;
zdefiniować zasad żywienia,
żywności typu fast food, diet
odchudzających.

żywieniowe popełniane przez
człowieka, składniki
pokarmowe, których
trawienie dostarcza energię,
składniki niebędące źródłem
energii, podstawowe zasady
żywienia, przykłady żywności
typu fast food oraz diet
odchudzających.

żywieniowe, scharakteryzować
składniki pokarmowe, będące
źródłem energii oraz te, które nie
dostarczają energii, lecz są
niezbędne dla prawidłowego
funkcjonowania organizmu;
zdefiniować i opisać zasady
żywienia, żywność typu fast food
oraz przykłady diet odchudzających.

błędów żywieniowych, dokonać
analizy
i wnioskować na temat
składników pokarmowych,
będących źródłem energii oraz
tych, które nie dostarczają
energii, lecz są niezbędne dla
prawidłowego funkcjonowania
organizmu; ocenić
zasady żywienia
i oddziaływanie na organizm
żywności typu fast food;
dokonać analizy porównawczej
diet odchudzających.

P_U01

wskazać produktów niezalecanych
do spożywania dla osób np. z
otyłością.

wymienić produkty, które
należy wyeliminować z diety
osób z nadmierną masą ciała.

wymienić
i scharakteryzować produkty, które
należy wykluczyć z diety człowieka
z otyłością.

dokonać analizy szkodliwości
oddziaływania na organizm
produktów, które powinny
zostać wyeliminowane z diety
osób z otyłością.

P_K01

wykazać zainteresowania
samorozwojem ani krytycznego
spojrzenia wobec
nieprzestrzegania zasad
racjonalnego żywienia.

wykazać zainteresowanie
samorozwojem oraz
świadomość braków swojej
wiedzy nt. korzyści płynących
z prawidłowego żywienia.

wykazać zainteresowanie
samorozwojem oraz świadomie
stosować zasady prawidłowego
żywienia.

wykazać duże zainteresowanie
samorozwojem oraz wysoką
świadomość braków swojej
wiedzy, podejmując działania
zmierzające do samorozwoju
osobistego
i zawodowego.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

3

3

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

2

7

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

1

1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Ciborowska H., Rudnicka A., (2013), Dietetyka: żywienie zdrowego i chorego człowieka, Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL
Gawęcki J., Hryniewiecki L., (2005), Żywienie człowieka T. 1, Podstawy nauki o żywieniu, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN
Hasik J., Gawęcki J., (2004), Żywienie człowieka zdrowego i chorego. T. 2, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Wieczorek-Chełmińska Z., (2009), Dieta oczyszczająca i regeneracyjna, Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRZEDMIOT KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – RETORYKA Z ERYSTYKĄ
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
nie dotyczy

Nazwa specjalności:

fakultatywny, zajęcia o charakterze praktycznym

Rodzaj modułu kształcenia:

I-III/2-6

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

dr Łukasz Androsiuk
Podstawowa wiedza z dziedziny komunikacji społecznej i interpersonalnej.

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Warsztaty

Metody dydaktyczne
metoda problemowa, dyskusja, burza mózgów, prezentacja
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
Student wie jakie są zasady retoryczne, zna metody i chwyty erystyczne.

P_W01

K_W08

Umiejętności:
Student potrafi kontrolować przebieg dyskusji, umie wykorzystać wiedzę z zakresu retoryki do budowania
komunikatów w zależności od odbiorcy.

P_U01

K_U07, K_U08

Kompetencje społeczne:
Student w sposób kontrolowany potrafi komunikować się z innymi.

P_K01

K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Warsztaty:

Wr.1

Retoryka jako subdyscyplina filozofii. Ars bene dicendi – jej geneza i historia.

P_W01; P_U01;
P_K01

Wr.2

Rodzaje dyskursu: słowo mówione, słowo pisane.

P_W01; P_U01;
P_K01

Wr.3

Style i figury retoryczne, tropy.

P_W01; P_U01;
P_K01

Wr.4

Sztuka perswazji, środki manipulacji językowej.

P_W01; P_U01;
P_K01

Wr.5

Proksemika i kinezyka jako elementy niezbędne w budowaniu planu retorycznego.

P_W01; P_U01;
P_K01

Wr.6

Erystyka – chwyty erystyczne.

P_W01; P_U01;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji

Wr. 1-6
Umiejętności:

P_U01

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji

Wr. 1-6
Kompetencje społeczne:

P_K01

Przygotowanie i przedstawienie prezentacji

Wr. 1-6

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
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potrafi/nie jest gotów:

/potrafi/jest gotów:

gotów:

/potrafi/jest gotów:

wymienić żadnych chwytów
retorycznych ani podać cech
dyskusji kontrolowanej.

wymienić podstawowe
chwyty erystyczne.

wymienić większość chwytów
erystycznych.

wymienić chwyty erystyczne
oraz podać przykłady sytuacji,
w których można je
zastosować.

P_U01

zastosować żadnych chwytów
erystycznych ani poprowadzić
dyskusji.

zastosować podstawowe
chwyty erystyczne oraz
w sposób podstawowy
kontrolować dyskusję.

zastosować większość chwytów
erystycznych i sposób ograniczony,
ale ze świadomością swoich racji,
prowadzić dyskusję.

dostosować chwyty erystyczne
do odpowiedniej sytuacji oraz
w sposób sprawnie
kontrolować dyskusję.

P_K01

kontrolować procesu
komunikacyjny..

w sposób podstawowy
kontrolować proces
komunikacyjny.

dobrze kontrolować proces dyskusji
w jej zasadniczych częściach.

sprawnie kontrolować proces
dyskusji, w tym także sporu.

P_W01

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

3

3

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

2

7

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

1

1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Korolko M., Sztuka retoryki, Warszawa 1990.
Schopenhauer A., Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Barłowska M., e.a., Ćwiczenia z retoryki, Warszawa 2010.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRZEDMIOT KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – BUDOWANIE ZESPOŁU
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne :

nie dotyczy
fakultatywny, zajęcia o charakterze praktycznym
I-III/2-6
dr Arkadiusz Szczepaniak
Zaliczone kursy: Komunikacja społeczna i interpersonalna, Warsztat umiejętności
pedagogicznych.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Seminariu
m

Projekt

Konsultacje

Egzamin/zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Warsztaty

metody aktywizujące, praca grupowa, zadania zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, zadania
indywidualne, dyskusja, burza mózgów, projekt (scenariusz).
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
Zna i rozumie rodzaje, sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych.

P_W01

K_W06

Umiejętności:
Umie dostrzec mechanizmy funkcjonowania jednostek i grup społecznych; zdaje sobie sprawę z podmiotowej roli
człowieka w różnych strukturach społecznych.

P_U01

K_U11

Kompetencje społeczne:
Posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie wiedzy
pedagogicznej.

P_K01

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Warsztaty:

W.1
W.2
W.3
W.4

Grupa a zespół. Cechy zespołu. Powody budowania zespołu.

P_W01

Podział zadań i struktura w zespole. Role zespołowe.

P_W01
P_U01

Etapy rozwoju zespołu. Dynamika procesu grupowego.

P_W01
P_U01

Rodzaje zadań zespołowych. Zasady pracy zespołowej.

P_W01
P_K01
P_W01
P_K01

Czynniki warunkujące efektywność pracy zespołowej.

W.5

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Projekt, udział w dyskusji, zadanie zespołowe, zadanie indywidualne.

Warsztat 1-5

Umiejętności:
P_U01

Projekt, udział w dyskusji, zadanie zespołowe, zadanie indywidualne, obserwacja.

Warsztat 2, 3

Kompetencje społeczne:
P_K01

Projekt, udział w dyskusji, zadanie zespołowe, zadanie indywidualne obserwacja.

Warsztat 4, 5

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra
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P_W01

Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

rozróżniać rodzajów
i sposobów tworzenia oraz
funkcjonowania relacji
społecznych.

rozróżniać rodzaje i sposoby
tworzenia oraz
funkcjonowania relacji
społecznych.

rozróżniać i omówić rodzaje,
sposoby tworzenia oraz
funkcjonowania relacji społecznych.

refleksyjnie scharakteryzować
rodzaje, sposoby tworzenia
oraz funkcjonowania relacji
społecznych.

P_U01

wskazać mechanizmów
funkcjonowania jednostek
i grup społecznych ani dostrzegać
podmiotowej roli człowieka w
różnych strukturach społecznych.

wskazać mechanizmy
funkcjonowania jednostek i
grup społecznych oraz
dostrzec podmiotową rolę
człowieka
w różnych strukturach
społecznych.

omówić mechanizmy
funkcjonowania jednostek i grup
społecznych oraz podmiotową rolę
człowieka
w różnych strukturach społecznych.

refleksyjnie
i w pogłębiony sposób
zanalizować
i scharakteryzować
mechanizmy funkcjonowania
jednostek i grup społecznych
oraz szczegółowo omówić
podmiotową rolę człowieka w
różnych strukturach
społecznych.

P_K01

świadomie posłużyć się zdobytą
wiedzą pedagogiczną
w praktycznej działalności
pedagogicznej.

w stopniu podstawowym
posługiwać się zdobytą
wiedzą pedagogiczną
w praktycznej działalności
pedagogicznej.

w stopniu zaawansowanym,
świadomie, posługiwać się zdobytą
wiedzą pedagogiczną
w praktycznej działalności
pedagogicznej.

w pełni świadomie, rzetelnie i
refleksyjnie, posługiwać się
zdobytą wiedzą pedagogiczną
w praktycznej działalności
pedagogicznej.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

3

3

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

2

7

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

1

1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Gellert M., Nowak C. Zespół, Wyd. GWP, Gdańsk, 2008.
Belbin M. R. Twoja rola w zespole, Wyd. GWP, Gdańk, 2003.
Szczepanik R., Budowanie zespołu, Wyd. HELION, Gliwice, 2005.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Kożusznik B., Psychologia zespołu pracowniczego. Katowice, 2002.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRZEDMIOT KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – COACHING OSOBISTY
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
nie dotyczy

Nazwa specjalności:

fakultatywny, zajęcia o charakterze praktycznym

Rodzaj modułu kształcenia:

I-III/2-6

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Dr Bartłomiej Stopczyński
Brak wymagań wstępnych

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Egzamin/

Konsultacje

zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Metoda problemowa, dyskusja, burza mózgów, prezentacja

Warsztaty

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
Student zna istotę planowania własnej ścieżki rozwoju.

P_W01

W18

Umiejętności:
Student potrafi przygotować się do zaplanowania własnej ścieżki rozwoju.

P_U01

U14

Kompetencje społeczne:
Student jest profesjonalny w zakresie planowania własnej ścieżki rozwoju.

P_K01

K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Warsztaty:

Wr.1

Istota coachingu. Cechy charakterystyczne coachingu. Coaching a inne rodzaje interwencji. Rodzaje
coachingu: business, executive, performance, career. Proces coachingu. Struktura sesji i modele coaching.

P_W01; P_U01;
P_K01

Wr.2

Wybrane narzędzia coachingowe: Narzędzia badania potrzeb. Narzędzia organizacji procesu. Narzędzia budowania
relacji.

P_W01; P_U01;
P_K01

Wr.3

Wybrane narzędzia coachingowe: Narzędzia tworzenia wizji i wyznaczania celów. Narzędzia pracy z motywacją i
wartościami. Narzędzia twórczego myślenia.

P_W01; P_U01;
P_K01

Wr.4

Wybrane narzędzia coachingowe: Narzędzia refleksji. Narzędzia przełamywania impasu. Narzędzia ewaluacji procesu.

P_W01; P_U01;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Projekt, udział w dyskusji

Wr.1-4
Umiejętności:

P_U01

Projekt, udział w dyskusji

Wr.1-4
Kompetencje społeczne:

P_K01

Projekt, udział w dyskusji

Wr.1-4
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

P_W01

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

nie definiuje istoty planowania
własnej ścieżki rozwoju.

definiuje ogólnie istotę
planowania własnej ścieżki
rozwoju. Wymienia rodzaje
coachingu i podstawowe
narzędzia coachingu.

definiuje szczegółowo istotę
planowania własnej ścieżki rozwoju.
Opisuje strukturę sesji
coachingowej. Porównuje coaching
z innymi rodzajami interwencji.

definiuje wyczerpująco istotę
planowania własnej ścieżki
rozwoju. Opisuje strukturę
sesji coachingowej. Porównuje
coaching z innymi rodzajami
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interwencji.
Omawia rolę coacha i
wymienia cechy coacha.

P_U01

P_K01

nie potrafi przygotować się do
zaplanowania własnej ścieżki
rozwoju.

jest profesjonalny w zakresie
planowania własnej ścieżki
rozwoju.

potrafi przygotować się do
zaplanowania własnej ścieżki
rozwoju, wykorzystując
wybrane narzędzia
coachingowe w podstawowym
zakresie.

jest profesjonalny w zakresie
planowania własnej ścieżki
rozwoju w ograniczonym
stopniu.

potrafi przygotować się do
zaplanowania własnej ścieżki
rozwoju, wykorzystując wybrane
narzędzia coachingowe.

potrafi przygotować się do
zaplanowania własnej ścieżki
rozwoju, wykorzystując
odpowiednie narzędzia
coachingowe. Planuje proces
coachingu osobistego.

jest profesjonalny w zakresie
planowania własnej ścieżki rozwoju
oraz podjęcia działań zmierzających
do samorozwoju.

jest profesjonalny w zakresie
planowania własnej ścieżki
rozwoju, potrafi dokonać
pogłębionej samooceny
mocnych i słabych stron oraz
podjąć działania zmierzające
do rozwoju osobistego i
zawodowego.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

3

3

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

2

7

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

1

1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




M. Atkinson i R. T. Chois (2009): Sztuka i nauka coachingu. Wewnętrzna dynamika, Tom 1.Wydawnictwo New Dawn, Warszawa.
M. Atkinson i R. T. Chois (2010): Sztuka i nauka Coachingu. Krok po kroku, Tom 2.Wydawnictwo New Dawn, Warszawa.
Starr J., Coaching, PWE 2005.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




R. Dilts (2006): Od Przewodnika do Inspiratora, Wydawnictwo PINLP, Warszawa.
M. Bennewicz (2010): Coaching TAO, Wydawnictwo G+J Gruner + Jahr Polska.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRZEDMIOT KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – KULTURA JĘZYKA POLSKIEGO
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

nie dotyczy
fakultatywny, zajęcia o charakterze praktycznym
I-III/2-6
dr Marta Sałapata
Brak wymagań wstępnych

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultacje

Egzamin/zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
metoda problemowa, dyskusja, burza mózgów, prezentacja

Warsztaty

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
Student nabywa wiedzę z kultury języka w odniesieniu do systemu języka polskiego.

P_W01

K_W08

Umiejętności:
Usprawnienie komunikacji językowej, zwiększenie kompetencji w zakresie skuteczności, stosowności, estetyki i etyki
słowa.

P_U01

K_U07, K_U08

Kompetencje społeczne:
Student rozumie konieczność odpowiedniego dobierania słów oraz pielęgnowania języka ojczystego.

P_K01

K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Warszaty:

Wr.1

Pojęcia: kultura języka, norma językowa, uzus, innowacja językowa, błąd językowy.

P_W01; P_U01;
P_K01

Wr.2

Podział błędów językowych.

P_W01; P_U01;
P_K01

Wr.3

Omówienie poszczególnych rodzajów błędów językowych w odniesieniu do systemu języka (fonetyka, fleksja,
słowotwórstwo). Podanie przykładów błędów.

P_W01; P_U01;
P_K01

Wr.4

Omówienie poszczególnych rodzajów błędów językowych w odniesieniu do systemu języka (składnia, leksyka,
frazeologia). Podanie przykładów błędów.

P_W01; P_U01;
P_K01

Wr.5

Najpopularniejsze błędy językowe i mechanizmy ich powstawania.

P_W01; P_U01;
P_K01

Wr.6

Stosowność, skuteczność, estetyka i etyka wypowiedzi.

P_W01; P_U01;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Test wiedzy i umiejętności

Wr.1-6
Umiejętności:

P_U01

Test wiedzy i umiejętności

Wr.1-6
Kompetencje społeczne:

P_K01

Test wiedzy i umiejętności

Wr.1-6
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:
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gotów:
P_W01

określić i rozpoznać
podstawowych form
i związków frazeologicznych.

wskazywać podstawowe formy
językowe i związki
frazeologiczne.

wskazywać większość poprawnych
form językowych
i związków frazeologicznych.

wskazywać właściwe formy
językowe
i związki frazeologiczne.

P_U01

używać właściwych dla
sytuacji form językowych.

używać podstawowych form
i struktur językowych,
adekwatnych do sytuacji.

używać większości form i struktur
językowych, adekwatnych do
sytuacji.

używać złożonych form i
struktur językowych, zawsze
adekwatnie do sytuacji.

P_K01

dostrzec konieczności
odpowiedniego dobierania
słów.

dostrzegać konieczność
odpowiedniego dobierania słów
w najważniejszych sytuacjach
komunikacyjnych.

dostrzegać konieczność
odpowiedniego dobierania słów
w sytuacjach komunikacyjnych.

dostrzegać konieczność
odpowiedniego dobierania
słów
w każdej sytuacji
komunikacyjnej.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Projekt / esej

3

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

5

7

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

1

1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Buttler D., H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka, T. 1-2, Warszawa 1976-1982.
Podlawska D., I. Płóciennik, Słownik nauki o języku, Bielsko-Biała 2003.
Podracki J., (red.), Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego, Warszawa 1991.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Bańko M., M. Krajewska, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 1998.
Encyklopedia języka polskiego, Wrocław 1991.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRZEDMIOT KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – METODYKA NAUCZANIA E-LEARNINGOWEGO
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:

nie dotyczy
fakultatywny, zajęcia o charakterze praktycznym

Rodzaj modułu kształcenia:
(wskazać właściwe)

I-III/2-6

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

dr Adam Gogacz
Podstawowa wiedza z dziedziny obsługi komputera, wymagane zaliczenie z technologii
informacyjnych..

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia projektowe

Konwersato
rium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsulta
cje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
metoda problemowa, dyskusja, burza mózgów, prezentacja

Ćwiczenia projektowe

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

Student wie jakie są metody i formy kształcenia e-learningowego. Student zna narzędzia kształcenia elearningowego.

K_W16

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi dobrać odpowiednie formy, narzędzia oraz treść do kształcenia e-learningowego.

K_U04

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie konieczność podnoszenia kwalifikacji w zakresie nowoczesnych technologii i form
dydaktycznych.

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Ćwiczenia projektowe:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw1

Formy i generacje kształcenia na odległość, rys historyczny.

P_W01; P_U01;
P_K01

Ćw2

Formy kształcenia e-learningowego.

P_W01; P_U01;
P_K01

Ćw3

Wady i zalety e-learningu.

P_W01; P_U01;
P_K01

Ćw4

Metody kształcenia e-learningowego. Metoda problemowa, programowa.

P_W01; P_U01;
P_K01

Ćw5

Modele kształcenia e-learningowego: model GATE i COME.

P_W01; P_U01;
P_K01

Ćw6

Zasady doboru materiału i form kształcenia e-learningowego.

P_W01; P_U01;
P_K01

Ćw7

Narzędzia kształcenia e-learningowego.

P_W01; P_U01;
P_K01

Ćw8

Platforma Moodle.

P_W01; P_U01;
P_K01

Ćw9

Dobre praktyki kształcenia e-learningowego.

P_W01; P_U01;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany jest
EK

Wiedza:
P_W01

Projekt scenariusza kursu

Ćw. 1-9
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Umiejętności:
P_U01

Ćw. 1-9

Projekt scenariusza kursu
Kompetencje społeczne:

P_K01

Ćw. 1-9

Projekt scenariusza kursu
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

przedstawić metod ani narzędzi
kształcenia
e-learningowego.

przedstawić główne metody i
niektóre narzędzia kształcenia
e-learningowego.

przedstawić metody
i narzędzia kształcenia elearningowego.

przedstawić i
charakteryzować metody
i narzędzia kształcenia elearningowego.

P_U01

dobrać narzędzi ani metod kształcenia
e-learningowego
do materiału.

dobrać podstawowe narzędzia
lub metody do ogólnie
nakreślonego materiału.

dobierać narzędzia
i metody do zadanego
materiału.

dobrać właściwe metody
i narzędzia
do wybranego przez
siebie materiału.

dostrzec przydatności kształcenia elearningowego dla samokształcenia.

dostrzec podstawowe korzyści
kształcenia
e-learningowego
w samokształceniu.

dostrzec wiele korzyści
kształcenia
e-learningowego
w samokształceniu.

dostrzec korzyści
kształcenia e-learningu w
samokształceniu oraz
zaplanować działania
rozwijające.

P_K01

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty, seminaria) –
SUMA godzin – z punktu II

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

3

3

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

2

7

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

1

1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Susfał M., Moodle, ćwiczenia praktyczne, Wyd. Helion, Gliwice 2012.
Zieliński Z., E-learning w edukacji. Jak stworzyć multimedialną i w pełni interaktywną treść dydaktyczną. Helios 2012.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Galwas B.A. (red.): Edukacja w Internecie. Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
Hyla M. Przewodnik po e-learningu, Wyd. Wolters Kluwer SA , Warszawa 2012.

Inne materiały dydaktyczne:

113

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRZEDMIOT KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – WPROWADZENIE DO PRACY METODĄ
PROJEKTÓW
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
fakultatywny, zajęcia o charakterze praktycznym
I-III/2-6
dr Daria Sikorska
Wiedza z zakresu psychologii ogólnej

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia
projektowe

Konwersatoriu
m

Laborator
ium

Warsztaty

Seminariu
m

Projekt

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia projektowe

Metody dydaktyczne
ćwiczenia, prezentacja, krytyczna analiza tekstu
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Umiejętności:
K_U03

P_U01

Student potrafi stosować różne metody twórczego rozwiązywania problemów.

P_U02

Student potrafi pracować w grupie.

K_U11

P_U03

Student potrafi prezentować własne dokonania na szerszym forum.

K_U11
K_U14

Kompetencje społeczne:
P_K01

Pracuje w zespole pełniąc różne role. Jest odpowiedzialny za siebie i innych.

K_K07, K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćwiczenia projektowe:

Lp.

Ćw1

Twórcze rozwiązywanie problemów: zasady i metody twórczego rozwiązywania problemów,
rozwiązywaniu problemów, dobry klimat do rozwiązywania problemów.

blokady w

Ćw2

Uczenie się we współpracy: idea uczenia się we współpracy, własne predyspozycje do przyjmowania roli w grupie,
zalety i wady pracy w grupie, dynamika grupy.

P_U02
P_K01

Ćw3

Budowanie zespołu projektowego przy zastosowaniu kryterium najlepszych ról w zespole, rola lidera w pracy zespołu.
Wykonać „Mini projekt” pracując w zespole projektowym.

P_U01
P_U02
P_K01

Ćw4

„Mini projekt” cd. Zasady dobrej prezentacji. Ustalenie kryteriów oceny projektu.

P_U01
P_U02
P_K01

Ćw5

Prezentacja projektu na forum grupy ćwiczeniowej. Identyfikacja swoich mocnych i słabych stron związanych z
przeprowadzoną prezentacją.

P_U02
P_U03
P_K01

P_U01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Umiejętności:
P_U01

Prezentacja „Mini projektu”, obserwacja

Ćw. 1, 3, 4

P_U02

Prezentacja „Mini projektu”, obserwacja

Ćw. 2, 3, 4, 5

P_U03

Prezentacja „Mini projektu”, obserwacja

Ćw. 5
Kompetencje społeczne:
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P_K01

Prezentacja „Mini projektu”, obserwacja

Ćw. 2, 3, 4, 5

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_U01

w sposób twórczy
rozwiązywać postawionych
problemów.

w ograniczonym zakresie
rozwiązywać twórczo
postawione problemy.

rozwiązywać problemy, przewidzieć
blokady w ich rozwiązywaniu oraz
zastosować metody twórczego
rozwiązywania problemów.

twórczo rozwiązywać problemy
w grupie oraz trafnie ocenić
klimat
w grupie przy rozwiązywaniu
problemów.

dobrze pracować
w grupie, wykazując się wysokim
poziomem motywacji do pracy przy
zespołowym „Mini projekcie".

bardzo sprawnie pracować w
grupie, podążać za jej dynamiką
oraz przewidywać działania na
poszczególnych etapach pracy,
rozwiązywać konflikty
oraz przyjmować rolę lidera.

P_U02

pracować w zespole.

prezentować swoich dokonań
w szerszym gronie.

P_U03

P_K01

Student potrafi prezentować
własne dokonania na
szerszym forum
pracować w zespole pełniąc
różne role ani przyjąć
odpowiedzialności
za siebie i innych.

pracować w grupie
w ograniczonym zakresie,
wykazując się minimalnym
zaangażowaniem
w pracę zespołową nad „Mini
projektem”.

w podstawowym zakresie
prezentować swoje dokonania
w szerszym gronie.

pracować w zespole oraz
przyjąć wybrane role,
wykazując przy tym niski
poziom motywacji
i odpowiedzialności.

szczegółowo prezentować swoje
dokonania
w szerszym gronie.

pracować w zespole oraz przyjąć
różne narzucone role, wykazując
przy tym wysoki poziom motywacji
i odpowiedzialności za siebie i
innych.

szczegółowo
i z zaangażowaniem prezentować
swoje dokonania i dokonania
grupy w szerszym gronie oraz
ocenić te dokonania zgodnie
z ustalonymi kryteriami.
pracować w zespole oraz pełnić w
nim rolę skutecznego
i odpowiedzialnego
za innych i siebie lidera.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

3

3

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

2

7

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

1

1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.
Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2003.
Mikina A., Zając B.: Jak wdrażać metodę projektów? Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.


Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Nęcka E., Psychologia twórczości. Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne, Gdańsk 2002.
Szmidt K.J.: Dydaktyka twórczości,. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003.
Schulz R.: Twórczość pedagogiczna. Elementy teorii i badań. IBE, Warszawa 1994.

Inne materiały dydaktyczne:



Prezentacje multimedialne, ankieta „Moja rola w zespole”
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRZEDMIOT KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH - PRAWO POLICYJNE
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

nie dotyczy
fakultatywny, zajęcia o charakterze praktycznym
I-III/2-6
Dr Małgorzata Błażejowska
Ogólna wiedza z zakresu wiedzy o społeczeństwie ze szkoły średniej. Podstawy wiedzy prawnej i
kryminalistycznej. Umiejętność analizy i syntezy informacji o faktach i zjawiskach.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Warsztaty

Metody dydaktyczne
metoda problemowa, dyskusja, burza mózgów, zadanie zespołowe
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma elementarną wiedzę o znaczeniu i miejscu nauk prawnych i prawa policyjnego w systemie nauk
społecznych, ich metodologii oraz wzajemnych relacjach i usytuowaniu w tym systemie.

K_W02

P_W02

Student ma podstawową wiedzę z zakresu prawa policyjnego i działań policji oraz społecznych kontekstów
unormowanych nim procesów.

K_W03

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa policyjnego w odniesieniu do
konkretnych sytuacji pedagogicznej praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej,
pomocowej).

K_U03

P_U02

Student posiada umiejętność efektywnego wykorzystania wiedzy, procedur i środków do wykonywania
zadań zawodowych w organizacji lub instytucji pedagogicznej.

K_U09

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student posługuje się zdobytą wiedzą prawną w z zakresie prawa policyjnego w praktycznej działalności
pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie wiedzy prawno-policyjnej w skutecznym oddziaływaniu dla
bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa.

K_K02

P_K02

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno
podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej na rzecz budowania bezpieczeństwa i poczucia
bezpieczeństwa z wykorzystaniem wiedzy prawnopolicyjnej.

K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Warsztaty:

Odniesienie do
przedmiotowych efektów
kształcenia

Wr.1

Rys historyczny i pojęcie prawa policyjnego.

Wr.2

Modele policji w państwach zachodnich i na świecie.

Wr.3

Przepisy normujące funkcjonowania policji.

P_W02, P_U01, P_U02, P_K01,
P_K02

Wr.4

Środki przymusu bezpośredniego i użycie broni.

P_W02, P_W03, P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Wr.5

Kontrola operacyjna.

P_W02, P_U01, P_U02, P_K01,
P_K02

Wr.6

Współpraca Policji w ramach III filaru UE i Interpolu.

P_W02, P_U01, P_U02, P_K01,
P_K02

Wr.7

Community policing.

P_W02, P_U01, P_U02, P_K01,
P_K02

Wr.8

Prawa człowieka a Policja.

P_W02, P_U01, P_U02, P_K01,
P_K02

P_W01, P_U02
P_W01, P_2W02, P_U01,
P_K01, P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
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kształcenia

weryfikowany jest EK
Wiedza:

P_W01

Test pisemny

Wr. 1-2

P_W02

Test pisemny

Wr. 2-8
Umiejętności:

P_U01

Zadanie zespołowe

Wr. 2-8

P_U02

Zadanie zespołowe

Wr. 1, 3-8
Kompetencje społeczne:

P_K01

Zadanie zespołowe

Wr. 2-8

P_K02

Zadanie zespołowe

Wr. 2-8
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

P_W01

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

nie ma elementarnej wiedzy
o znaczeniu i miejscu nauk prawnych
i prawa policyjnego w systemie nauk
społecznych, ich metodologii oraz
wzajemnych relacjach
i usytuowaniu w tym systemie.

.
ma elementarną wiedzę
o znaczeniu i miejscu
nauk prawnych i
elementach prawa
policyjnego w systemie
nauk społecznych, ich
metodologii oraz
wzajemnych relacjach
i usytuowaniu w tym
systemie.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

ma elementarną wiedzę o
znaczeniu i miejscu nauk
prawnych i prawa
policyjnego w systemie
nauk społecznych, ich
metodologii oraz
wzajemnych relacjach i
usytuowaniu w tym
systemie.

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

ma elementarną wiedzę o znaczeniu i
miejscu nauk prawnych i prawa
policyjnego w systemie nauk
społecznych, ich metodologii oraz
wzajemnych relacjach
i usytuowaniu w tym systemie oraz zna
pozaustawowe przepisy dotyczące
funkcjonowania policji, potrafi
wskazać ich praktyczne zastosowanie.

ma podstawową wiedzę z
zakresu prawa policyjnego i
działań policji oraz
wybranych społecznych
kontekstów unormowanych
nim procesów.

ma podstawową wiedzę z zakresu
prawa policyjnego i działań policji
oraz społecznych kontekstów
unormowanych nim procesów, zna
prawa
i obowiązki policjantów, prawidłowo
definiuje pojęcia związane
z pracą policji
i w obszarze bezpieczeństwa
powszechnego i porządku publicznego,
a także potrafi wskazać dla tej wiedzy
praktyczne zastosowania.

wykorzystać zdobytej wiedzy
teoretycznej z zakresu prawa
policyjnego w odniesieniu do
konkretnych sytuacji pedagogicznych
praktyki (opiekuńczej,
wychowawczej, edukacyjnej,
kulturalnej, pomocowej).

.
wykorzystać podstawową
wiedzę teoretyczną
z zakresu prawa
policyjnego w odniesieniu
do konkretnych sytuacji
pedagogicznej praktyki
(opiekuńczej,
wychowawczej,
edukacyjnej, kulturalnej,
pomocowej).

wykorzystać wiedzę
teoretyczną z zakresu prawa
policyjnego w odniesieniu
do konkretnych sytuacji
pedagogicznej praktyki
(opiekuńczej,
wychowawczej,
edukacyjnej, kulturalnej,
pomocowej).

wykorzystać zdobytą wiedzę
teoretyczną
z zakresu prawa policyjnego
w odniesieniu do konkretnych sytuacji
pedagogicznej praktyki (opiekuńczej,
wychowawczej, edukacyjnej,
kulturalnej, pomocowej), tj.
prawidłowo stosować przepisy
dotyczące uprawnień policyjnych,
analizować i oceniać regulacje prawne
związane
z funkcjonowaniem policji, znajdować
dla nich praktyczne zastosowanie
w odniesieniu do praktyki życia
codziennego.

P_U02

prawidłowo stosować przepisów
dotyczących uprawnień policyjnych
i analizować regulacji prawnych
związanych
z funkcjonowaniem policji.
Nie posiada umiejętności
efektywnego wykorzystania wiedzy,
procedur i środków do wykonywania
zadań zawodowych w organizacji lub
instytucji pedagogicznej.

stosować przepisy
dotyczące uprawnień
policyjnych, analizować
i oceniać niektóre
regulacje prawne
związane
z funkcjonowaniem
policji, znajdować dla
nich praktyczne
zastosowanie w
konkretnych sytuacjach
pedagogicznej praktyki
posiada umiejętność
efektywnego
wykorzystania
elementarnej wiedzy,
wybranych procedur i
środków do wykonywania
podstawowych zadań
zawodowych w
organizacji lub instytucji
pedagogicznej..

prawidłowo stosować
przepisy dotyczące
uprawnień policyjnych i
znajdować dla nich
praktyczne zastosowanie
w konkretnych sytuacjach
pedagogicznej praktyki
(opiekuńczej,
wychowawczej,
edukacyjnej, kulturalnej,
pomocowej).
posiada umiejętność
efektywnego wykorzystania
wiedzy, procedur i środków
do wykonywania
podstawowych zadań
zawodowych w organizacji
lub instytucji pedagogicznej.

prawidłowo stosować przepisy
dotyczące uprawnień policyjnych,
analizować i oceniać regulacje prawne
związane
z funkcjonowaniem policji, znajdować
dla nich praktyczne zastosowanie
w konkretnych sytuacjach
pedagogicznej praktyki (opiekuńczej,
wychowawczej, edukacyjnej,
kulturalnej, pomocowej).
posiada umiejętność efektywnego
wykorzystania pogłębionej wiedzy,
procedur i środków do wykonywania
zadań zawodowych w organizacji lub
instytucji pedagogicznej.

P_K01

świadomie podjąć aktywności
pedagogicznej na rzecz budowania
bezpieczeństwa
i poczucia bezpieczeństwa ani
korzystać z wiedzy prawno-

świadomie podejmować
niektóre działania
pedagogiczne na rzecz
budowania
bezpieczeństwa i poczucia

świadomie
podjąć swoje działania
pedagogiczne na rzecz
budowania bezpieczeństwa
i poczucia bezpieczeństwa

świadomie
i odpowiedzialnie za siebie i innych
podjąć swoje działania pedagogiczne
na rzecz budowania bezpieczeństwa
i poczucia bezpieczeństwa

P_W02

P_U01

ma podstawowej wiedzy
z zakresu prawa policyjnego
i działań policji oraz społecznych
kontekstów unormowanych nim
procesów.

ma podstawową wiedzę
z zakresu prawa
policyjnego
i podstawowych działań
policji oraz społecznych
kontekstów
unormowanych nim
procesów.
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policyjnej.

P_K02

nie wykazać woli współpracy i
współdziałania z innymi specjalistami i niespecjalistami zarówno podczas pracy
indywidualnej, jak i zespołowej na
rzecz budowania bezpieczeństwa
i poczucia bezpieczeństwa.

bezpieczeństwa
z wykorzystaniem
kompetencji w zakresie
wiedzy prawnopolicyjnej.
deklaratywnie dostrzegać
potrzebę współdziałania
z innymi - specjalistami
i niespecjalistami zarówno podczas pracy
indywidualnej,
jak i zespołowej na rzecz
budowania
bezpieczeństwa i poczucia
bezpieczeństwa
z wykorzystaniem wiedzy
prawno-policyjnej.

z wykorzystaniem wiedzy
prawno-policyjnej.

z wykorzystaniem wiedzy prawnopolicyjnej.

wykazać wolę podjęcia
współpracy
i współdziałania
z innymi - specjalistami i
niespecjalistami - zarówno
podczas pracy
indywidualnej,
jak i zespołowej
na rzecz budowania
bezpieczeństwa
i poczucia bezpieczeństwa
z wykorzystaniem wiedzy
prawno-policyjnej, a także
wskazać korzyści
płynące z takiej współpracy.

świadomie podjąć
(w ramach pracy indywidualnej
i zbiorowej) współpracę z innymi specjalistami
i niespecjalistami na rzecz budowania bezpieczeństwa
i poczucia bezpieczeństwa
z wykorzystaniem wiedzy prawnopolicyjnej, zyskując korzyści z takiej
współpracy.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

3

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

5

7

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

1

1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





M. Czyrk i in., Prawo policyjne, wyd. Difin, Warszawa 2014.
W. Kotowski, Ustawa o policji, wyd. ABC Wolters Kluwer 2008.
S. Pieprzny, Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa 2007.
Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1992 roku.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




J. Alderson, Policjant w państwie prawa, wyd. Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 1994.
P. Hofmański, Ochrona praw człowieka w postępowaniu karnym. (W:) Obywatel - jego wolności i prawa. Zbiór studiów przygotowanych z okazji 10. lecia
urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, wyd. Biuro RPO, Warszawa 1998.
A. Rzepliński (red.), Prawa człowieka a policja. Problemy teorii i praktyki, wyd. Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 1994.

Inne materiały dydaktyczne:



prezentacja multimedialna,
teksty źródłowe i prasowe.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRZEDMIOT KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – WPROWADZENIE DO ORGANIZACJI I
ZARZĄDZANIA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Nazwa specjalności: nie dotyczy
Rodzaj modułu kształcenia: fakultatywny, zajęcia o charakterze praktycznym
Rok / Semestr: I-III/2-6
Osoba koordynująca przedmiot: dr Rafał Mazur
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów): Umiejętność analizy i syntezy informacji o faktach i zjawiskach.
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/ zaliczenie

Suma godzin

Studia
stacjonarne

15

2

2

19

Studia
niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Warsztaty

Metody dydaktyczne
metoda problemowa, dyskusja, burza mózgów, zadanie zespołowe
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

Student ma elementarną wiedzę teoretyczną w zakresie definicji i istoty zarządzania dotyczącą prawidłowości
funkcjonowania organizacji oraz miejsca nauki o zarządzaniu w systemie nauk społecznych.

K_W02

P_W02

Student ma podstawową wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania oraz społecznych kontekstów
unormowanych nim procesów, definiuje poszczególne modele organizacji, tłumaczy istotę efektu
organizacyjnego i zmiany sposobu jego wywoływania w odniesieniu do charakteru zaburzeń otoczenia.

K_W03

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną z organizacji i zarządzania w odniesieniu do
konkretnych sytuacji pedagogicznej praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej,
pomocowej), rozpoznaje składowe procesu zarządzania z uzwględnieniem ich funkcji.

K_U03

P_U02

Student posiada umiejętność efektywnego wykorzystania wiedzy, procedur i środków zarządzania do
wykonywania zadań zawodowych w organizacji lub instytucji pedagogicznej.

K_U09

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student posługuje się zdobytą wiedzą z zakresu zarządzania w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie
jej znaczenie w skutecznym oddziaływaniu pedagogicznym, w tym dla bezpieczeństwa i poczucia
bezpieczeństwa.

K_K02

P_K02

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno
podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej w aktywności na rzecz budowania bezpieczeństwa i poczucia
bezpieczeństwa z wykorzystaniem wiedzy o zarządzaniu i organizacji.

K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Odniesienie do przedmiotowych
efektów kształcenia

Warsztaty:

Wr.1

Geneza i zakres zainteresowań nauk o zarządzaniu.

Wr.2

Podział struktur organizacyjnych i ich rodzaje. Diagnostyka struktur i ich projektowanie.

Wr.3

Model procesu zarządzania.

P_W02, P_U01, P_U02, P_K01,
P_K02

Wr.4

Efekt synergiczny w zarządzaniu.

P_W02, P_W03, P_U01, P_U02,
P_K01, P_K02

Wr.5

Planowanie w zmiennym otoczeniu.

P_W02, P_U01, P_U02, P_K01,
P_K02

Wr.6

Role interpersonalne informacyjne i decyzyjne kierownika.

P_W02, P_U01, P_U02, P_K01,
P_K02

Wr.7

Cykl działania zorganizowanego.

P_W02, P_U01, P_U02, P_K01

P_W01, P_U02
P_W01, P_2W02, P_U01, P_K01,
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której weryfikowany jest EK
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Wiedza:
P_W01

Test pisemny

Wr. 1, 2

P_W02

Test pisemny

Wr. 2-7
Umiejętności:

P_U01

Zadanie zespołowe

Wr. 2-7

P_U02

Zadanie zespołowe

Wr. 1, 3-7
Kompetencje społeczne:

P_K01

Zadanie zespołowe

Wr. 2-7

P_K02

Zadanie zespołowe

Wr. 2-6
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
Student zna i rozumie /potrafi/jest gotów:
gotów:

,
ma elementarną wiedzę teoretyczną w
zakresie definicji, potrafiąc
ma elementarną wiedzę teoretyczną
ma elementarną wiedzę teoretyczną
scharakteryzować
podobieństwa i różnice
w zakresie kilku definicji i istoty
w zakresie wybranej definicji i istoty
oraz
zna
istote
zarządzania
dotyczącą
zarządzania dotyczącą
zarządzania dotyczącą prawidłowości
prawidłowości
funkcjonowania
prawidłowości funkcjonowania
funkcjonowania organizacji oraz
organizacji oraz miejsca nauki o
organizacji oraz miejsca nauki
miejsca nauki o zarządzaniu
zarządzaniu
o zarządzaniu w systemie nauk
w systemie nauk społecznych.
w
systemie
nauk
społecznych. a takżę
społecznych.
potrafi wskazać praktyczne zastosowanie
wiedzy
z zakresu organizacji zarządzania.

P_W01

nie ma elementarnej wiedzy
teoretycznej w zakresie definicji
i istoty zarządzania dotyczącej
prawidłowości funkcjonowania
organizacji oraz miejsca nauki o
zarządzaniu w systemie nauk
społecznych.

P_W02

.
nie ma podstawowej wiedzy
ma podstawową wiedzę
ma podstawową wiedzę
ma podstawową wiedzę
z zakresu organizacji
z zakresu organizacji
z zakresu organizacji
z
zakresu
organizacji
i zarządzania oraz społecznych
i zarządzania oraz społecznych
i zarządzania oraz społecznych
i
zarządzania
oraz
społecznych
kontekstów unormowanych nim
kontekstów unormowanych nim
kontekstów unormowanych nim
kontekstów unormowanych nim
procesów, nie definiuje
procesów,
definiuje
modele
procesów,
definiuje wyczerpująco modele
procesów, definiuje typowe modele
poszczególne modele
organizacji, tłumaczy istotę efektu organizacji, szczegółowo tłumaczy istotę
organizacji,
tłumaczy
organizacji, nie tłumaczy istoty
organizacyjnego i zmiany sposobu
efektu organizacyjnego
efektu organizacyjnego i zmiany w podstawowym zakresie istotę
jego wywoływania
i zmiany sposobu jego wywoływania
efektu
organizacyjnego
i
zmiany
sposobu jego wywoływania w
w odniesieniu do charakteru
w odniesieniu do charakteru zaburzeń
sposobu jego wywoływania
odniesieniu do charakteru
zaburzeń otoczenia.
otoczenia.
w
odniesieniu
do
charakteru
zaburzeń
zaburzeń otoczenia.
otoczenia.

P_U01

P_U02

P_K01

P_K02

prawidłowo identyfikować
identyfikować problemów
problemy
i właściwie dobierać
prawidłowo identyfikować niektóre
z zakresu organizacji
narzędzia
problemy
i zarządzania.
z
zakresu
organizacji
oraz podejmować próby doboru
i
zarządzania
do
ich rozwiązania.
narzędzi
z
zakresu
organizacji
i
Nie potrafi wykorzystać wiedzy
zarządzania
do
ich
rozwiązania.
teoretycznej z organizacji i
potrafi wykorzystać wiedzę
zarządzania w odniesieniu do
teoretyczną z organizacji i
potrafi wykorzystać elementarną
konkretnej sytuacji
zarządzania
w odniesieniu do
wiedzę teoretyczną z organizacji i
pedagogicznej praktyki
konkretnej
sytuacji
pedagogicznej
zarządzania w odniesieniu do
(opiekuńczej, wychowawczej,
praktyki
(opiekuńczej,
konkretnej sytuacji pedagogicznej
edukacyjnej, kulturalnej,
wychowawczej, edukacyjnej,
praktyki (opiekuńczej,
pomocowej), rozpoznaje
kulturalnej, pomocowej),
wychowawczej, edukacyjnej,
składowe procesu zarządzania z kulturalnej, pomocowej), rozpoznaje
rozpoznaje składowe procesu
uzwględnieniem ich funkcji.
zarządzania z uzwględnieniem ich
składowe procesu zarządzania z
funkcji.
uzwględnieniem ich funkcji.

stosować rozwiązań z zakresu
organizacji i zarządzania
w aktywności pedagogicznej.

prawidłowo identyfikować wszelkie
problemy i właściwie dobierać
odpowiednie narzędzia z zakresu
organizacji
i zarządzania do ich rozwiązania, w tym
także w obszarze aktywności
pedagogicznej.
potrafi wykorzystać pogłębioną wiedzę
teoretyczną z organizacji i zarządzania w
odniesieniu do konkretnej sytuacji
pedagogicznej praktyki (opiekuńczej,
wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej,
pomocowej), rozpoznaje składowe
procesu zarządzania z uzwględnieniem
ich funkcji.

stosować rozwiązania
stosować rozwiązania z zakresu
z zakresu organizacji
stosować wybrane rozwiązania
organizacji
i zarządzania oraz znajdować dla
z zakresu organizacji
i zarządzania, znajdować dla nich
nich praktyczne zastosowanie
i zarządzania, znajdować dla
praktyczne zastosowanie
w konkretnych sytuacjach
niektórych praktyczne zastosowanie
we wszystkich sytuacjach pedagogicznej
pedagogicznej praktyki
w konkretnych sytuacjach
praktyki (opiekuńczej, wychowawczej,
(opiekuńczej, wychowawczej,
pedagogicznej praktyki.
edukacyjnej, kulturalnej, pomocowej)
edukacyjnej, kulturalnej,
oraz podejmować próby ich realizacji.
pomocowej).

dostrzec znaczenia wiedzy
dostrzec i wykorzystać wiedzę
dostrzec znaczenie wiedzy z
z zakresu zarządzania
dostrzec znaczenie wiedzy z zakresu
z zakresu zarządzania
zakresu zarządzania
w skutecznym oddziaływaniu
zarządzania
w praktycznej działalności pedagogicznej,
w oddziaływaniu pedagogicznym,
pedagogicznym, w tym dla
w oddziaływaniu pedagogicznym, w
z pełnym zrozumieniem jej znaczenia w
w tym dla bezpieczeństwa
bezpieczeństwa i poczucia
tym dla bezpieczeństwa
skutecznym oddziaływaniu
i poczucia bezpieczeństwa oraz
bezpieczeństwa ani świadomie
i poczucia bezpieczeństwa oraz
pedagogicznym,
stosować zdobyta wiedze w
posługiwać się zdobytą wiedzą w podejmuje próby jej stosowania.
w tym dla bezpieczeństwa
praktyce pedagogicznej.
działalności pedagogicznej.
i poczucia bezpieczeństwa.
wykazać woli współpracy
i współdziałania
z innymi - specjalistami
i niespecjalistami - zarówno
podczas pracy indywidualnej,
jak i zespołowej.

deklaratywnie dostrzec potrzebę
współdziałania
z innymi - specjalistami
i niespecjalistami - zarówno podczas
pracy indywidualnej,
jak i zespołowej.

podjąć współpracę
i współdziałanie
z innymi - specjalistami
i niespecjalistami - zarówno
podczas pracy indywidualnej,
jak i zespołowej.

podjąć (w ramach pracy indywidualnej
i zbiorowej) współpracę
z innymi - specjalistami
i niespecjalistami,
w tym na rzecz budowania
bezpieczeństwa
i poczucia bezpieczeństwa oraz
w praktyce pedagogicznej.
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VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

5

10

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

1

1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h =1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




R.W Griffin., Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. PWN, Warszawa 2013.
M. Dołchasz i in., Podstawy zarządzania, wyd. PWN, Warszawa 2009.
J. Stoner,, Freeman R.E., Gilbert D.R, Kierowanie, wyd. PWE, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Peszko A.: Podstawy zarządzania organizacjami, AGH, Kraków 2005.

Strategor: Kierowanie, PWN, Warszawa 2006.

Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2008.

Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2007.

Durlik I.: Inżynieria zarządzania, Placet, Warszawa 2006.

Steinmann H., Schreyögg G.: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, Wrocław 2001.
Inne materiały dydaktyczne:




prezentacja multimedialna,
teksty źródłowe i prasowe
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRZEDMIOT KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH – WPROWADZENIE DO KRYMINALISTYKI I
PROFILAKTYKI KRYMINALISTYCZNEJ
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

nie dotyczy
fakultatywny, zajęcia o charakterze praktycznym
I-III/2-6
Dr Jerzy Łukomski
Ogólna wiedza z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa ze szkoły średniej.
Umiejętność analizy i syntezy informacji o faktach i zjawiskach.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia
niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Warsztaty

Metody dydaktyczne
metoda problemowa, dyskusja, burza mózgów, zadanie zespołowe
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma elementarną wiedzę o znaczeniu i miejscu kryminalistyki w systemie nauk społecznych,
jej metodologii oraz wzajemnych relacjach a także o usytuowaniu pedagogiki w tym systemie.

K_W02

P_W02

Student ma podstawową wiedzę na temat kryminalistyki, profilaktyki kryminalistycznej i prewencji
kryminalnej oraz społeczno-kulturowych, biologicznych, psychologicznych i medycznych
kontekstów procesów w obszarze bezpieczeństwa.

K_W03

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu kryminalistyki i profilaktyki
kryminalistycznej w odniesieniu do konkretnych sytuacji pedagogicznej praktyki (opiekuńczej,
wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, pomocowej).

K_U03

P_U02

Student posiada umiejętność efektywnego wykorzystania wiedzy, procedur i środków do
wykonywania zadań zawodowych w organizacji lub instytucji pedagogicznej w zakresie
profilaktyki społecznej i kryminalistycznej oraz prewencji kryminalnej.

K_U09

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student posługuje się zdobytą wiedzą z zakresu kryminalistyki, profilaktyki kryminalistycznej i
prewencji kryminalnej w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie
wiedzy kryminalistcznej w oddziaływaniu dla bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa.

K_K02

P_K02

Student jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami zarówno podczas pracy indywidualnej jak i zespołowej na rzecz budowania bezpieczeństwa i
poczucia bezpieczeństwa z wykorzystaniem dorobku kryminalistyki, profilaktyki kryminalistycznej
i prewencji kryminalnej.

K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Warsztaty:

Odniesienie do przedmiotowych
efektów kształcenia

Wr.1

Kryminalistyka, jej historia i relacje z innymi naukami. Kryminalistyka, kryminologia, wiktymologia podobieństwa i różnice.

P_W01, P_U02

Wr.2

Zasady działań kryminalistycznych. Zakres badań kryminalistycznych. Rodzaje czynności
kryminalistycznych. Ślady kryminalistyczne i identyfikacja kryminalistyczna.

P_W01, P_W02, P_U01, P_K01,
P_K02

Wr.3

Przyjęcie informacji o przestępstwie (Istota procesu karnego (stadia, uczestnicy), źródła informacji o
przestępstwie, sposoby dokumentowania informacji o przestępstwie, sposób postępowania w przypadku
zawiadomienia przez osobę małoletnią, nietrzeźwą, zgwałconą, niepełnosprawną, cudzoziemca,
instytucje).

P_W02, P_U01, P_U02, P_K01,
P_K02

Wr.4

Uprawnienia i obowiązki pokrzywdzonego:
a) pojęcie pokrzywdzonego,
b) prawa pokrzywdzonego,
c) obowiązki pokrzywdzonego,
d) zakres informacji udzielanych pokrzywdzonemu.
Polska Karta Praw Ofiary.
Przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie i wniosku o ściganie karne: formalne i merytoryczne

P_W02, P_U01, P_U02, P_K01,
P_K02
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wymogi „Protokołu przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchanie w charakterze
świadka osoby zawiadamiającej (wniosek o ściganie karne).
Postępowanie sprawdzające i czynności w niezbędnym zakresie (art. 307 i 308 kpk). Przepisy dot.
uprawnień i obowiązków pokrzywdzonego).

Wr.5

Oględziny miejsca, osób i rzeczy. Postępowanie na miejscu zdarzenia do chwili oględzin.
1. Przyjmowanie i przekazywanie informacji.
2. Rodzaje zdarzeń i określenie wstępnych czynności.
3. Ustalanie świadków i uczestników zdarzenia.
4. Pojęcie śladu kryminalistycznego, rodzaje oraz sposoby i zasady ich zabezpieczania:
a) ślady daktyloskopijne,
b) ślady traseologiczne,
c) ślady mechanoskopijne i użycia broni palnej,
d) ślady biologiczne,
e) ślady badane metodami fizyko-chemicznymi,
f) ślady osmologiczne,
g) dokumenty i audiodokumenty jako ślad kryminalistyczny.
5. Zabezpieczenie śladów przed ich zniszczeniem, zniekształceniem i utratą. 6. Zabezpieczenie
miejsca zdarzenia do chwili oględzin.

P_W02, P_U01, P_U02, P_K01,
P_K02

Wr.6

Oględziny. Czynności wchodzące w skład kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia, skład i
zadania członków grupy operacyjno-procesowej, podstawy prawne, cele oględzin i zasady ich
przeprowadzania, zasady dokumentowania oględzin miejsca zdarzenia.

P_W02, P_U01, P_U02, P_K01,
P_K02

Wr.7

Wersje kryminalistyczne. Modus operandi.

P_W02, P_U01, P_U02, P_K01,
P_K02

Wr.8

Przesłuchanie świadka.
1.Świadek i jego status prawny:
a) pojęcie świadka i rodzaje świadków,
b) kryteria ustalania, typowania i wzywania świadków,
c) możliwości stosowania kar porządkowych wobec świadków,
d) sytuacja prawna świadka, jego prawa i obowiązki,
e) ograniczenia w zakresie przesłuchania (zakazy bezwzględne, zakazy względne),
f) psychologiczne aspekty przesłuchania świadka.
2. Przesłuchanie świadka:
a) przygotowanie do przesłuchania,
b) cele przesłuchania,
c) metody przesłuchania,
d)komunikacja werbalna i pozawerbalna.

P_W02, P_U01, P_U02, P_K01,
P_K02

Wr.9

Okazanie, przeszukanie, eksperyment procesowo-kryminalistyczny. Sądowo-lekarska sekcja zwłok.
Śmierć gwałtowna i jej rodzaje.

P_W02, P_U01, P_U02, P_K01,
P_K02

Wr.10

Dowód z opinii biegłego. Rola biegłego w postępowaniu karnym. Ekspertyzy kryminalistyczne.
Działania taktyczno-kryminalistyczne.

P_W02, P_U01, P_U02, P_K01,
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach której weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Test pisemny

Wr. 1-2

P_W02

Test pisemny

Wr. 2-10
Umiejętności:

P_U01

Zadanie zespołowe

Wr. 2-10

P_U02

Zadanie zespołowe

Wr. 1, 3-10
Kompetencje społeczne:

P_K01

Zadanie zespołowe

Wr. 2-10

P_K02

Zadanie zespołowe

Wr. 2-10
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

wykazać się elementarną wiedzą
o znaczeniu i miejscu
kryminalistyki w systemie nauk
społecznych, jej metodologii
oraz wzajemnych relacjach ani o
usytuowaniu pedagogiki w tym
systemie
i wzajemnych relacjach obu
nauk.

wykazać się elementarną
wiedzą o znaczeniu
i miejscu kryminalistyki
w systemie nauk społecznych,
jej metodologii oraz
wzajemnych podstawowych
relacjach, a także o
usytuowaniu pedagogiki w
tym systemie.

wykazać się elementarną
usystematyzowaną wiedzą o znaczeniu
i miejscu kryminalistyki
w systemie nauk społecznych, jej
metodologii oraz wzajemnych
relacjach, a także o usytuowaniu
pedagogiki w tym systemie.

wykazać się elementarną
usystematyzowaną wiedzą z
zakresu kryminalistyki, w tym
o znaczeniu i miejscu nauk o
bezpieczeństwie w systemie nauk
społecznych, jej metodologii oraz
wzajemnych relacjach
kryminalistyki
i pedagogiki oraz innych nauk
społecznych, a także wskazać jej
praktyczne zastosowania.

P_W02

wykazać się podstawową wiedzą
kryminalistyczną,
w tym z zakresu profilaktyki
kryminalistycznej oraz
społeczno-kulturowych,

wykazać się podstawową
wiedzą z zakresu
kryminalistyki, w tym
profilaktyki kryminalistycznej
oraz społeczno-kulturowych,

wykazać się uporządkowaną
podstawową wiedzą
z omówionego zakresu kryminalistyki,
w tym profilaktyki kryminalistycznej
oraz społeczno-kulturowych,

wykazać się uporządkowaną
podstawową wiedzą
z kryminalistyki,
w tym profilaktyki
kryminalistycznej oraz społeczno-
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biologicznych,
psychologicznych
i medycznych kontekstach
kryminalistyki w obszarze
bezpieczeństwa.

biologicznych,
psychologicznych
i medycznych kontekstach
kryminalistyki w obszarze
bezpieczeństwa.

wykorzystać wiedzy teoretycznej
z zakresu kryminalistyki i
profilaktyki kryminalistycznej w
odniesieniu
do konkretnych sytuacji
pedagogicznej praktyki
(opiekuńczej, wychowawczej,
edukacyjnej, kulturalnej,
pomocowej).

podejmować próby
wykorzystania wiedzy
teoretycznej
z zakresu kryminalistyki
i profilaktyki
kryminalistycznej
oraz znaleźć dla niej
zastosowanie
w niektórych sytuacjach
pedagogicznej praktyki
(opiekuńczej, wychowawczej,
edukacyjnej, kulturalnej,
pomocowej).

P_U02

efektywnie wykorzystać wiedzy
kryminalistycznej, procedur i
środków
do wykonywania zadań
zawodowych w organizacji lub
instytucji pedagogicznej
w zakresie profilaktyki
kryminalistycznej oraz prewencji
kryminalnej.

w ograniczonym stopniu
efektywnie wykorzystać
wiedzę kryminalistyczną,
procedury i środki
do wykonywania zadań
zawodowych
w organizacji lub instytucji
pedagogicznej
w zakresie profilaktyki
społecznej
i kryminalistycznej oraz
prewencji kryminalnej.

P_K01

wykorzystać wiedzy
z zakresu kryminalistyki,
profilaktyki kryminalistycznej i
prewencji kryminalnej
w praktycznej działalności
pedagogicznej, nie rozumie
społecznego znaczenia wiedzy
kryminalistcznej
w oddziaływaniu dla
bezpieczeństwa i poczucia
bezpieczeństwa.

wykorzystać w ograniczonym
stopniu wiedzę z zakresu
kryminalistyki, profilaktyki
kryminalistycznej
i prewencji kryminalnej
w praktycznej działalności
pedagogicznej, rozumie
w podstawowym zakresie
społeczne znaczenie wiedzy
kryminalistycznej w
oddziaływaniu dla
bezpieczeństwa i poczucia
bezpieczeństwa.

P_U01

P_K02

wykazać woli współpracy
i współdziałania z innymi specjalistami
i niespecjalistami - zarówno
podczas pracy indywidualnej,
jak i zespołowej na rzecz
budowania bezpieczeństwa
i poczucia bezpieczeństwa.

deklaratywnie dostrzec
potrzebę współdziałania
z innymi - specjalistami
i niespecjalistami - zarówno
podczas pracy indywidualnej,
jak i zespołowej na rzecz
budowania bezpieczeństwa i
poczucia bezpieczeństwa
z wykorzystaniem dorobku
profilaktyki kryminalistycznej.

biologicznych, psychologicznych
i medycznych kontekstach
kryminalistyki
w obszarze bezpieczeństwa.

wykorzystać wiedzę teoretyczną
z zakresu kryminalistyki
i profilaktyki kryminalistycznej w
odniesieniu

kulturowych, biologicznych,
psychologicznych
i medycznych kontekstach
kryminalistyki
w obszarze bezpieczeństwa, a
także potrafi wskazać dla niej
praktyczne zastosowania.
wykorzystać wiedzę teoretyczną
z zakresu kryminalistyki
i profilaktyki kryminalistycznej w
odniesieniu

do konkretnych sytuacji pedagogicznej
praktyki (opiekuńczej, wychowawczej,
edukacyjnej, kulturalnej, pomocowej).

do konkretnych sytuacji
pedagogicznej praktyki
(opiekuńczej, wychowawczej,
edukacyjnej, kulturalnej,
pomocowej), a także podejmować
udane próby poszerzenia zakresu
nabytych umiejętności
w odniesieniu
do praktyki życia codziennego.

efektywnie wykorzystać wiedzę
kryminalistyczną, procedury i środki
do wykonywania zadań zawodowych
w organizacji lub instytucji
pedagogicznej
w zakresie profilaktyki społecznej
i kryminalistycznej oraz prewencji
kryminalnej.

celowo i efektywnie wykorzystać
wiedzę teoretyczną, znajomość
procedur i środków do
wykonywania zadań zawodowych
w organizacji lub instytucji
pedagogicznej w zakresie
profilaktyki społecznej
i kryminalistycznej oraz prewencji
kryminalnej.

wykorzystać wiedzę z zakresu
kryminalistyki, profilaktyki
kryminalistycznej i prewencji
kryminalnej w praktycznej działalności
pedagogicznej, rozumie społeczne
znaczenie wiedzy kryminalistycznej w
oddziaływaniu dla bezpieczeństwa i
poczucia bezpieczeństwa.

podjąć współpracę
i współdziałanie
z innymi - specjalistami i
niespecjalistami - zarówno podczas
pracy indywidualnej,
jak i zespołowej na rzecz budowania
bezpieczeństwa i poczucia
bezpieczeństwa z wykorzystaniem
dorobku profilaktyki społecznej i
prewencji kryminalnej oraz dostrzec
korzyści
z takiej współpracy.

wykorzystać pogłębioną wiedzę
z zakresu kryminalistyki,
profilaktyki kryminalistycznej
i prewencji kryminalnej w
praktycznej działalności
pedagogicznej, rozumie społeczne
znaczenie wiedzy
kryminalistycznej
w oddziaływaniu dla
bezpieczeństwa
i poczucia bezpieczeństwa oraz
korzyści z tego płynące
podjąć (w ramach pracy
indywidualnej
i zbiorowej) współpracę z innymi
- specjalistami
i niespecjalistami na rzecz budowania
bezpieczeństwa
i poczucia bezpieczeństwa
z wykorzystaniem dorobku
profilaktyki kryminalistycznej
i prewencji kryminalnej, oraz
osiągać korzyści
z takiej współpracy.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia,
konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA
godzin – z punktu II

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

3

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

5

7

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

1

1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA
godzin/ECTS

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z
nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym
przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań

124

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



B. Hołyst, Kryminalistyka, wyd. Lexis Nexis, 2010.
Hanausek T.: "Kryminalistyka – zarys wykładu", wyd. Zakamycze 2005 r.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

M. Bartnik, W. Lis, Leksykon kryminalistyki, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016.

L. Koźmiński, W. Miś, L. Szplit, Podstawowe czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin miejsca zdarzenia, Piła 2015.
Inne materiały dydaktyczne:



prezentacja multimedialna,
teksty prasowe.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

FILOZOFIA CZŁOWIEKA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
nie dotyczy

Nazwa specjalności:

fakultatywny, zajęcia o charakterze praktycznym

Rodzaj modułu kształcenia:

I/2

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

dr Łukasz Androsiuk
Wiedza z zakresu podstaw i historycznego rozwoju filozofii.
Umiejętność rozumienia dyskursu i tekstu filozoficznego.

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia
projektowe

Studia stacjonarne

15

15

Studia niestacjonarne

10

10

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

2

2

34

2

2

24

Konsultacje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
metoda podająca, metoda problemowa, multimedia

Wykład
Ćwiczenia projektowe

metoda projektowa, PBL
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma uporządkowaną wiedzę o różnych filozoficznych koncepcjach człowieka, ma wiedzę na temat
wieloaspektowości istoty ludzkiej, wie jakiego rodzaju problemy mogą dotykać egzystencję ludzką i które z nich
można rozwiązać na drodze pracy pedagogicznej.

K_W04

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi dokonywać filozoficznej analizy ludzkiej natury. Potrafi przypisać rodzaje oddziaływań
pedagogicznych do obszarów problemowych z punktu widzenia antropologii filozoficznej.

K_U02

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student wykazuje się wrażliwością humanistyczną. Dostrzega wagę odpowiedniego, złożonego rozumienia istoty
ludzkiej.

K_K04, K_K05

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Filozofia człowieka na tle nauk filozoficznych. Przedmiot i zadania antropologii filozoficznej.

P_W01

W2

Antropologia grecka (człowiek istotą rozumną).

P_W01

W3

Antropologia chrześcijańska – średniowiecze (św. Augustyn i św. Tomasz).

P_W01

W4

Polska współczesna katolicka myśl antropologiczna (K. Wojtyła, J. Tischner, M. Gogacz).

P_W01

W5

Antropologia filozoficzna M. Schelera.

P_W01

W6

Egzystencjalizm (Sartre, Jaspers).

P_W01

W7

Antropologia personalistyczna (Maritain, Mounier).

W8

Fenomenologia a filozofia człowieka (Husserl, Heidegger, Tischner).

P_W01

W9

Antropologia kulturocentryczna E. Cassirera.

P_W01

W10

Filozofia śmierci (relacja natury ludzkiej do własnej skończoności).

P_W01; P_U01

W11

Etyczne problemy antropologii filozoficznej.

P_W01; P_U01;
P_K01
Ćwiczenia projektowe:

Lp.

P_W01; P_U01

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw1

Człowiek jako istota myśląca.

P_U01; P_K01

Ćw2

Człowiek w świecie i wobec świata.

P_U01; P_K01

Ćw3

Człowiek poznaje świat.

P_U01; P_K01

Ćw4

Ciało czy dusza? Dualizm człowieka.

P_U01; P_K01
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Ćw5

Człowiek wobec zwierząt.

P_U01; P_K01

Ćw6

Człowiek jako istota społeczna.

P_U01; P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Praca pisemna: wywiad ze sobą, projekt

W 1-11
Umiejętności:

P_U01

Praca pisemna: wywiad ze sobą, projekt

W 7, 10-11, Ćw. 1-6
Kompetencje społeczne:

P_K01

Praca pisemna: wywiad ze sobą, projekt

W 10, Ćw. 1-6

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

ma elementarną wiedzę na
temat filozoficznych koncepcji
człowieka oraz problemów
ludzkiej egzystencji i istoty
człowieczeństwa.

ma szczegółową wiedzę na temat
filozoficznych koncepcji człowieka
oraz problemów ludzkiej egzystencji
i istoty człowieczeństwa.

ma szczegółową i
uporządkowaną wiedzę na
temat filozoficznych koncepcji
człowieka oraz problemów
ludzkiej egzystencji i istoty
człowieczeństwa, z
odniesieniem do teorii
antropologicznych.

dokonać filozoficznej analizy
ludzkiej natury ani przypisać
rodzajów oddziaływań
pedagogicznych do obszarów
problemowych z punktu
widzenia antropologii
filozoficznej.

dokonać na sobie pobieżnej
analizy ludzkiej natury,
przypisać wybrane rodzaje
oddziaływań pedagogicznych
do obszarów problemowych.

dokonać na sobie analizy ludzkiej
natury, przypisać rodzaje
oddziaływań pedagogicznych
do obszarów problemowych.

dokonać na sobie pogłębionej
analizy ludzkiej natury,
przypisać każdy rodzaj
oddziaływań pedagogicznych
do obszarów problemowych.

wykazać się wrażliwością
humanistyczną. Nie dostrzega
wagi odpowiedniego, rozumienia
istoty ludzkiej
.

w sposób ograniczony wykazać
się wrażliwością
humanistyczną i w
ograniczonym zakresie
dostrzegać wagę
odpowiedniego, rozumienia
istoty ludzkiej.

wykazać się wrażliwością
humanistyczną poprzez
autorefleksję. Potrafi dostrzegać
wagę odpowiedniego, rozumienia
istoty ludzkiej.

dzięki głębokiej autorefleksji
w pełni wykazać się
wrażliwością
i świadomością
humanistyczną. Potrafi
dostrzegać wagę
odpowiedniego, złożonego
rozumienia istoty ludzkiej.

nie ma wiedzy na temat
filozoficznych koncepcji
człowieka ani problemów
ludzkiej egzystencji.

P_W01

P_U01

P_K01

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

30

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

4

4

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

8

18

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

4

4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

34/1,5 ECTS

24/1 ECTS

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Boehme G., Antropologia filozoficzna, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1998.
Mead M., Trzy studia, przeł. E. Życieńska, Warszawa 1986.
Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I - III, Wyd. PWN, Warszawa 2011.
Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, TN KUL, Lublin 2001.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Bagby P., Kultura i historia. Prologomena do porównawczego badania cywilizacji, przeł. Jerzy Jedlicki, Wyd. PIW, Warszawa 1975.
Wilson E.O., O naturze ludzkiej, Wyd. PIW, Warszawa 1988.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

FILOZOFIA SPOŁECZNA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
nie dotyczy

Nazwa specjalności:

fakultatywny, zajęcia o charakterze praktycznym

Rodzaj modułu kształcenia:

I/2

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

dr Łukasz Androsiuk
Wiedza z zakresu podstaw i historycznego rozwoju filozofii.
Umiejętność rozumienia dyskursu i tekstu filozoficznego.

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia
projektowe

Studia stacjonarne

15

Studia niestacjonarne

10

Konwersatoriu
m

Konsultacje

Egzamin/ zaliczenie

Suma
godzin

15

2

2

34

10

2

2

24

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
metoda podająca, metoda problemowa, multimedia

Wykład
Ćwiczenia projektowe

metoda projektowa, PBL
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma uporządkowaną wiedzę o różnych filozoficznych koncepcjach człowieka jako istoty społecznej. Ma wiedzę
na temat wieloaspektowości istoty ludzkiej. Student wie jakiego rodzaju problemy wiążą się z funkcjonowaniem
społecznym człowieka i które z nich można rozwiązać na drodze pracy pedagogicznej.

K_W04

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi dokonywać filozoficznej analizy ludzkiej natury. Potrafi przypisać rodzaje oddziaływań
pedagogicznych do obszarów problemowych z punktu widzenia antropologii filozoficznej.

K_U02

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student wykazuje się wrażliwością humanistyczną. Dostrzega wagę odpowiedniego, złożonego rozumienia istoty
ludzkiej.

K_K04, K_K05

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Filozofia społeczna na tle nauk filozoficznych. Przedmiot i zadania filozofii społecznej.

P_W01

W2

Filozofia społeczna w starożytności. Człowiek istotą społeczną.

P_W01

W3

Myśl średniowieczna w kontekście życia społecznego. Państwo boże.

P_W01

W4

Renesans w filozofii społecznej. Narodziny myśli politycznej.

P_W01

W5

Utopie.

P_W01

W6

Makiawelizm

P_W01

W7

Społeczne wizje oświecenia

W8

Natura ludzka – prawo natury i prawo naturalne. Hobbes i Locke

P_W01

W9

Pozytywizm Comte’a. Realia czy utopia?

P_W01

W10

Socjalizm wobec ludzkiej natury.

P_W01; P_U01

W11

Wymiar społeczny personalizmu. Filozofia dialogu a życie wobec drugiego.

P_W01; P_U01;
P_K01

P_W01; P_U01

Ćwiczenia projektowe:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw1

Człowiek jako istota społeczna.

P_U01; P_K01

Ćw2

Człowiek w świecie i wobec świata.

P_U01; P_K01

Ćw3

Człowiek poznaje świat.

P_U01; P_K01

Ćw4

Ciało poznaje drugiego.

P_U01; P_K01
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Ćw5

Człowiek wobec zwierząt.

P_U01; P_K01

Ćw6

Człowiek w państwie i wobec prawa.

P_U01; P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Praca pisemna: wywiad ze sobą, projekt

W 1-11
Umiejętności:

P_U01

Praca pisemna: wywiad ze sobą, projekt

W 7, 10-11, Ćw. 1-6
Kompetencje społeczne:

P_K01

Praca pisemna: wywiad ze sobą

W 11, Ćw. 1-6

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie ma uporządkowanej wiedzy o
różnych filozoficznych
koncepcjach człowieka jako istoty
społecznej ani wiedzy na temat
wieloaspektowości istoty ludzkiej.
Nie wie jakiego rodzaju problemy
wiążą się z funkcjonowaniem
społecznym człowieka i które z
nich można rozwiązać na drodze
pracy pedagogicznej.

ma uporządkowaną
elementarą wiedzę o różnych
filozoficznych koncepcjach
człowieka jako istoty
społecznej oraz elementarną
wiedzę na temat
wieloaspektowości istoty
ludzkiej. Student wie jakiego
rodzaju problemy wiążą się z
funkcjonowaniem
społecznym człowieka i które
z nich można rozwiązać na
drodze pracy pedagogicznej.

ma uporządkowaną szczegółową
wiedzę o różnych filozoficznych
koncepcjach człowieka jako istoty
społecznej oraz szczegółową wiedzę
na temat wieloaspektowości istoty
ludzkiej. Student wie jakiego
rodzaju problemy wiążą się z
funkcjonowaniem społecznym
człowieka i które z nich można
rozwiązać na drodze pracy
pedagogicznej.

ma uporządkowaną
wyczerpującą wiedzę o
różnych filozoficznych
koncepcjach człowieka jako
istoty społecznej oraz
pogłębioą wiedzę na temat
wieloaspektowości istoty
ludzkiej. Student wie jakiego
rodzaju problemy wiążą się z
funkcjonowaniem społecznym
człowieka i które z nich można
rozwiązać na drodze pracy
pedagogicznej.

P_U01

dokonać filozoficznej analizy
ludzkiej natury ani przypisać
rodzajów oddziaływań
pedagogicznych do obszarów
problemowych z punktu widzenia
antropologii filozoficznej.

dokonać na sobie pobieżnej
analizy ludzkiej natury,
przypisać wybrane rodzaje
oddziaływań pedagogicznych
do obszarów problemowych.

dokonać na sobie analizy ludzkiej
natury, przypisać rodzaje
oddziaływań pedagogicznych
do obszarów problemowych.

dokonać na sobie pogłębionej
analizy ludzkiej natury,
przypisać każdy rodzaj
oddziaływań pedagogicznych
do obszarów problemowych.

wykazać się wrażliwością
humanistyczną. Nie dostrzega
wagi odpowiedniego, rozumienia
istoty ludzkiej
.

w sposób ograniczony
wykazać się wrażliwością
humanistyczną i w
ograniczonym zakresie
dostrzegać wagę
odpowiedniego, rozumienia
istoty ludzkiej.

wykazać się wrażliwością
humanistyczną poprzez
autorefleksję. Potrafi dostrzegać
wagę odpowiedniego, rozumienia
istoty ludzkiej.

dzięki głębokiej autorefleksji
w pełni wykazać się
wrażliwością
i świadomością
humanistyczną. Potrafi
dostrzegać wagę
odpowiedniego, złożonego
rozumienia istoty ludzkiej.

Efekty kształcenia

P_K01

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

30

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

4

4

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

8

18

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

4

4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

34/1,5 ECTS

24/1 ECTS

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:






Boehme G., Antropologia filozoficzna, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1998.
Mead M., Trzy studia, przeł. E. Życieńska, Warszawa 1986.
Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I - III, Wyd. PWN, Warszawa 2011.
Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, TN KUL, Lublin 2001.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Bagby P., Kultura i historia. Prolegomena do porównawczego badania cywilizacji, przeł. Jerzy Jedlicki, Wyd. PIW, Warszawa 1975.
Wilson E.O., O naturze ludzkiej, Wyd. PIW, Warszawa 1988.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

nie dotyczy
fakultatywny, zajęcia powiązane z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
II/3
Dr Marzena Łukomska
Ogólna wiedza biologiczna ze szkoły średniej i psychologii ogólnej

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

30

2

2

34

Studia niestacjonarne

20

2

2

24

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
prezentacja, zadania problemowe
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna i rozumie rodzaje, sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych.

K_W06

P_W02

Zna i rozumie różne teorie komunikacji, społeczno-kulturowe konteksty ich powstawania oraz złożone procesy
warunkujące ich występowanie, zna ich powiązania ze studiowaną specjalnością.

K_W08

Umiejętności:
P_U01

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

K_U03

P_U02

Umie, na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej, rozpoznać, opisać, interpretować motywy oraz sposoby zachowań
wychowanków oraz osób uczących się.

K_U05

Kompetencje społeczne:
P_K01

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

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Przedmiot i zadania psychologii społecznej. Zależności zachodzące pomiędzy psychologią społeczną i dyscyplinami
pokrewnymi.

P_W01, P_W02,
P_U01

W2

Metody badania w psychologii społecznej. Badania psychologiczne jako specyficzna sytuacja społeczna.

P_W01, P_W02,
P_U01

W3

Struktura procesu komunikowania. Modelowe interpretacje procesu komunikowania.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

W4

Klasyczne i współczesne modele procesu komunikowania się. Klasyczne interpretacje struktury procesu
komunikowania (nadawca, przekaz, kanał, odbiorca).

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

W5

Specyfika komunikacji niewerbalnej. Zastosowanie komunikacji niewerbalnej w życiu społecznym.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

W6

Mechanizmy wpływu społecznego. Konformizm, naśladownictwo i modelowanie.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

W7

Postawy jako element struktury osobowości. Strukturalne składniki postawy: informacje, emocje i zachowanie. Zmiana
postaw. Obrona przed zmianą postaw. Komunikacja perswazyjna.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

W8

Konflikt interpersonalny. Źródła konfliktu.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

W9

Sposoby zarządzania konfliktem. Negocjacje jako sposób rozwiązywania konfliktu.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01
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P_W01, P_W02,
P_U01, P_U02,
P_K01

Struktura i dynamika grupy. Podejmowanie ról grupowych. Proces grupowy.

W10

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Test wiedzy, praca pisemna, prezentacja

W. 1-10

P_W02

Test wiedzy, praca pisemna, prezentacja

W. 1-10
Umiejętności:

P_U01

Projekt, zadanie zespołowe, obserwacja

W. 1-10

P_U02

Projekt, zadanie zespołowe, obserwacja

W. 3-10
Kompetencje społeczne:

P_K01

Projekt, zadanie zespołowe, obserwacja

W. 3-10

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

rodzajów i sposobów tworzenia oraz
funkcjonowania relacji społecznych.

podstawowe rodzaje
i sposoby tworzenia
oraz funkcjonowania
relacji społecznych.

rodzaje, sposoby tworzenia oraz
funkcjonowania relacji społecznych.

rodzaje, sposoby tworzenia
oraz funkcjonowania relacji
społecznych oraz wnikliwie je
wyjaśnia.

teorii komunikacji, społeczno-kulturowe
kontekstów ich powstawania oraz
złożonych procesów warunkujących ich
występowanie; nie zna ich powiązań ze
studiowaną specjalnością.

wybrane teorie
komunikacji, niektóre
społeczno-kulturowe
konteksty ich
powstawania oraz
niektóre procesy
warunkujące ich
występowanie; zna
ogólnie ich
powiązania ze
studiowaną
specjalnością.

różne teorie komunikacji, większość
społeczno-kulturowych kontekstów
ich powstawania oraz złożone
procesy warunkujące ich
występowanie; zna ich powiązania
ze studiowaną specjalnością.

większość teorii komunikacji,
społeczno-kulturowych
konteksty ich powstawania
oraz złożone procesy
warunkujące ich
występowanie; zna ich
powiązania ze studiowaną
specjalnością.

wykorzystać zdobytej wiedzy
teoretycznej w odniesieniu
do konkretnych sytuacji pedagogicznej
praktyki (opiekuńczej, wychowawczej,
edukacyjnej, kulturalnej, pomocowej).

wykorzystać zdobytą
wiedzę teoretyczną
w odniesieniu do
wybranych prostych
sytuacji pedagogicznej
praktyki (opiekuńczej,
wychowawczej,
edukacyjnej,
kulturalnej,
pomocowej).

wykorzystać zdobytą wiedzę
teoretyczną
w odniesieniu do większości
występujących sytuacji
pedagogicznej praktyki
(opiekuńczej, wychowawczej,
edukacyjnej, kulturalnej,
pomocowej).

wykorzystać zdobytą wiedzę
teoretyczną
w odniesieniu do każdej
konkretnej sytuacji
pedagogicznej praktyki
(opiekuńczej, wychowawczej,
edukacyjnej, kulturalnej,
pomocowej).

w ograniczonym
stopniu rozpoznać,
opisać i ogólnie
interpretować niektóre
motywy oraz niektóre
sposoby zachowań
wychowanków i osób
uczących się.

rozpoznać, opisać i interpretować
niektóre motywy oraz sposoby
zachowań wychowanków i osób
uczących się.

rozpoznać, szczegółowo
opisać i wnikliwie
interpretować motywy oraz
sposoby zachowań
wychowanków i osób
uczących się.

posługiwać się
zdobytą wiedzą
w praktycznej
działalności
pedagogicznej,
wykazując niewielkie
zrozumienie znaczenia
wiedzy pedagogicznej.

posługiwać się zdobytą wiedzą
w praktycznej działalności
pedagogicznej, ze zrozumieniem
społecznego znaczenia wiedzy
pedagogicznej.

posługiwać się zdobytą wiedzą
w praktycznej działalności
pedagogicznej ze wskazaniem
przykładów, w pełni
rozumiejąc społeczne
znaczenie wiedzy
pedagogicznej.

P_W02

P_U01

P_U02

P_K01

rozpoznać, opisać, interpretować
motywów oraz sposobów zachowań
wychowanków i osób uczących się.

posługiwać się zdobytą wiedzą w
praktycznej działalności pedagogicznej,
nie rozumie znaczenia wiedzy
pedagogicznej.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

30

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

4

4

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

8

18

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

4

4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

34/1,5 ECTS

24/1 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,
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Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

50/2 ECTS

50/2 ECTS

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:







Aronson E., Człowiek – istota społeczna, Wyd. PWN, Warszawa 2012
Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997
Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B. Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice, Gdańsk 2002
Oyster C. K., Grupy, Poznań 2002
Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca przedmiotu:






Argyle M., Psychologia stosunków interpersonalnych, Warszawa 1991
Hartley P., Komunikacja w grupie, Poznań 2000
Pratkanis A., Aronson E., Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, Warszawa 2003
Zimbardo Ph.G., Psychologia i życie, Wyd. PWN, Warszawa 2012

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PSYCHOLOGIA ROZWOJU DZIECKA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

nie dotyczy
fakultatywny, zajęcia powiązane z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
II/3
dr Marzena Łukomska
Zakres psychologii rozwoju człowieka

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwers
atorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

30

2

2

34

Studia niestacjonarne

20

2

2

24

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
Wykład - prezentacja
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna i rozumie różne koncepcje rozwoju człowieka: od naturalistycznych: medycznych i biologicznych po społecznokulturowe.

K_W05

P_W02

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

K_W09

Umiejętności:
P_U01

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

K_U03

Kompetencje społeczne:
P_K01

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

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA (N)

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Psychologia wieku dziecięcego jako obszar psychologii rozwoju człowieka. Przedmiot i zadania psychologii wieku
dziecięcego

P_W01, P_W02

W2

Podstawowe pojęcia psychologii rozwoju: filogeneza, ontogeneza, antropogeneza, rozwój, cechy rozwoju, postęp,
regres, adaptacja, adaptabilność, adiustacja

P_W01, P_W02

W3

Zmienność ludzkiego zachowania a zmiana i rozwój, rodzaje zmian rozwojowych, zmiany uniwersalne, wspólne,
indywidualne, zmiana ilościowa, jakościowa, zmiany intra – interindywidualne

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

W4

Zasady i prawidłowości rozwoju psychicznego człowieka: czynniki rozwoju (rodzaje i klasyfikacja), dojrzewanie,
uczenie sie, socjalizacja, epigeneza, czynnikowe teorie rozwoju, mechanizmy rozwoju, kryzysy, okresy krytyczne i
sensytywne w rozwoju

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01

W5

Wybrane koncepcje periodyzacji życia człowieka

P_W01, P_W02

W6

Wybrane modele rozwoju psychicznego człowieka: modele zmian fazowych, modele zmian cyklicznych, modele
zmian sekwencyjnych, modele zmian liniowych, modele zmian wielokierunkowych

P_W01, P_W02

W7

Strategie prowadzenia badań nad rozwojem. Metody badania rozwoju psychiki

P_W01, P_W02

W8

Wybrane koncepcje rozwoju psychicznego w wieku dziecięcym - podstawowe założenia teoretyczne, wkład
wybranych koncepcji rozwoju psychicznego do psychologii rozwoju, ograniczenia i implikacje praktyczne:
- koncepcja rozwoju wg L.Wygotskiego,
- piagetowska koncepcja rozwoju,
- teoria rozwoju moralnego L.Kohlberga

P_W01, P_W02

W9

Wybrane koncepcje rozwoju psychicznego w wieku dziecięcym – cd.
- psychoanalityczne koncepcje rozwoju Z.Freuda, D.Levinsona, E.Eriksona,
- koncepcja zadań rozwojowych wg R.Havighursta

P_W01, P_W02

W10

Rozwój poszczególnych sfer w wieku dziecięcym:

P_W01, P_W02,
P_U01, P_K01
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- funkcje poznawcze,
- funkcje werbalno-komunikacyjne,
- rozwój społeczny,
- funkcjonowanie emocjonalne,
- rozwój moralny,
- osobowość
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Test wiedzy, praca pisemna, prezentacja

W. 1-10

P_W02

Test wiedzy, praca pisemna, prezentacja

W. 1-10
Umiejętności:

P_U01

Projekt, zadanie zespołowe, obserwacja

W. 3-4, 10
Kompetencje społeczne:

P_K01

Projekt, zadanie zespołowe, obserwacja

W. 3-4, 10

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

różnych koncepcji rozwoju
człowieka: od
naturalistycznych:
medycznych i biologicznych
po społeczno-kulturowe.

niektóre koncepcje rozwoju
człowieka: od naturalistycznych:
medycznych i biologicznych po
społeczno-kulturowe.

większość koncepcji rozwoju
człowieka: od naturalistycznych:
medycznych i biologicznych po
społeczno-kulturowe.

wszystkie koncepcje rozwoju
człowieka: od
naturalistycznych:
medycznych i biologicznych
po społeczno-kulturowe.

P_W02

nie zna żadej koncepcji
wychowania i edukacji, ich
źródeł, uwarunkowań,
następstw i konsekwencji
wyboru każdej z nich, a także
generowanych przez nie
trudności.

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

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

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

P_U01

wykorzystać zdobytej wiedzy
teoretycznej w odniesieniu
do konkretnych sytuacji
pedagogicznej praktyki
(opiekuńczej, wychowawczej,
edukacyjnej, kulturalnej,
pomocowej).

wykorzystać zdobytą wiedzę
teoretyczną
w odniesieniu do wybranych
prostych sytuacji pedagogicznej
praktyki (opiekuńczej,
wychowawczej, edukacyjnej,
kulturalnej, pomocowej).

wykorzystać zdobytą wiedzę
teoretyczną
w odniesieniu do większości
występujących sytuacji
pedagogicznej praktyki
(opiekuńczej, wychowawczej,
edukacyjnej, kulturalnej,
pomocowej).

wykorzystać zdobytą wiedzę
teoretyczną
w odniesieniu do każdej
konkretnej sytuacji
pedagogicznej praktyki
(opiekuńczej, wychowawczej,
edukacyjnej, kulturalnej,
pomocowej).

P_K01

posługiwać się zdobytą
wiedzą w praktycznej
działalności pedagogicznej,
nie rozumie znaczenia wiedzy
pedagogicznej.

posługiwać się zdobytą wiedzą
w praktycznej działalności
pedagogicznej, wykazując
niewielkie zrozumienie znaczenia
wiedzy pedagogicznej.

posługiwać się zdobytą wiedzą
w praktycznej działalności
pedagogicznej, ze zrozumieniem
społecznego znaczenia wiedzy
pedagogicznej.

posługiwać się zdobytą wiedzą
w praktycznej działalności
pedagogicznej ze wskazaniem
przykładów, w pełni
rozumiejąc społeczne
znaczenie wiedzy
pedagogicznej.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

30

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

4

4

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

8

18

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

4

4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

34/1,5 ECTS

24/1 ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Bee H., Psychologia rozwoju człowieka. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J., Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Wyd. PWN, Warszawa 2008.

Schaffer H.R., Psychologia dziecka. Wyd. PWN, Warszawa 2005.

Vasta R., Haith M., Miller S., Psychologia dziecka. Wyd. WSiP, Warszawa 1995.
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Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Bryant P., Colman A., Psychologia rozwojowa, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1997.
Plopa M., Psychologia rodziny-teoria i badania. Wyd. Impuls, Kraków 2005.
Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka, Wyd. PWN, Warszawa 2008.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PROSEMINARIUM
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
nie dotyczy

Nazwa specjalności:

fakultatywny, zajęcia o charakterze praktycznym, powiązany z przygotowaniem do
prowadzenia badań naukowych

Rodzaj modułu kształcenia:

II/4

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

dr Daria Sikorska /dr Arkadiusz Szczepaniak
Ogólna znajomość pojęć, twierdzeń z zakresu pedagogiki. Umiejętność korzystania z
różnych źródeł wiedzy.

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia
projektowe

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

30

2

2

34

Studia niestacjonarne

20

2

2

24

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Proseminarium

Metody dydaktyczne
metoda problemowa, analiza tekstu, dyskusja, burza mózgów
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

Zna podstawowe pojęcia, definicje i twierdzenia z zakresu metodologii nauk pedagogicznych. Zna procedurę
badawczą i etapy tworzenie pracy badawczej z zakresu pedagogiki.

K_W01, K_W12

Umiejętności:
P_U01

Potrafi prawidłowo wykonać czynności niezbędne do przeprowadzenia procedury badań w pedagogice.

K_U05

Kompetencje społeczne:
P_K01

Odpowiedzialnie odnosi się do projektowania wszystkich elementów metodologii badań własnych.

P_K02

Jest świadomy konieczności etycznego zachowania się w działalności badawczej i naukowej.

K_K02, K_K08
K_K06

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Proseminarium:

Ćw1

Omówienie struktury pracy badawczej.

Ćw2

Eksponowanie zainteresowań badawczych z zakresu wychowania, opieki i socjalizacji dzieci w różnych środowiskach
społecznych.

P_W01, P_U01,

Ćw3

Formułowanie zagadnienia badawczego jako realizacji potrzeby i realizacji własnych zainteresowań.

P_U01, P_K01

Ćw4

Formułowanie celu, przedmiotu i problemów badawczych.

P_W01, P_U01

Ćw5

Opracowywanie hipotez roboczych do sformułowanych problemów.

P_K01

Ćw6

Przyjęcie zmiennych niezależnych i zależnych.

P_U01

Ćw7

Ustalanie metod badawczych do postawionych problemów.

P_K01, P_U01

Ćw8

Opracowanie technik i narzędzi badawczych.

P_K01, P_U01

Dokonanie wyboru populacji badawczej i jej charakterystyki.

P_U01, P_K01,
P_K02

Opracowanie koncepcji pracy badawczej.

P_U01, P_K01,
P_K02

Ćw9
Ćw10

P_W01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Wiedza:
P_W01

Ćw. 1, 2, 4

Praca pisemna
Umiejętności:
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P_U01

Ćw. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

Praca pisemna
Kompetencje społeczne:

P_K01

Ćw. 5, 7, 8, 9, 10

Praca pisemna
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

podstawowych pojęć, definicji
i twierdzeń z zakresu metod badań
pedagogicznych, nie zna procedury
badawczej i etapów tworzenia pracy
badawczej z zakresu pedagogiki.

podstawowe pojęcia,
definicje
i twierdzenia z
zakresu metod badań
pedagogicznych, zna
podstawowe
procedury badawcze i
etapy tworzenia pracy
badawczej z zakresu
pedagogiki.

podstawowe pojęcia, definicje
i twierdzenia z zakresu metod badań
pedagogicznych, zna kluczowe
procedury badawcze i etapy
tworzenia pracy badawczej z
zakresu pedagogiki.

podstawowe pojęcia, definicje
i twierdzenia z zakresu metod
badań pedagogicznych, zna
wszystkie procedury badawcze
i etapy tworzenia pracy
badawczej z zakresu
pedagogiki.

P_U01

prawidłowo wykonać czynności
niezbędnych do przeprowadzenia
procedury badań w pedagogice.

prawidłowo wykonać
niektóre czynności
niezbędne do
przeprowadzenia
procedury badań w
pedagogice.

prawidłowo wykonać większość
czynności niezbędnych do
przeprowadzenia procedury badań w
pedagogice.

prawidłowo wykonać
wszystkie czynności niezbędne
do przeprowadzenia procedury
badań w pedagogice.

P_K01

odpowiedzialnie odnosić się do
projektowania wszystkich elementów
metodologii badań własnych.

odpowiedzialnie odnosić się do projektowania wszystkich elementów metodologii badań
własnych.

P_K02

nie jest świadomy konieczności
etycznego zachowania się w działalności
badawczej i naukowej.

jest świadomy konieczności etycznego zachowania się w działalności badawczej i naukowej.

Efekty kształcenia

P_W01

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

30

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

4

4

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

8

18

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

4

4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ESCT

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

34/1,5 ECTS

24/1 ESCT

50/2 ECTS

50/2 ESCT

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Łobocki M. : Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 2010, Impuls.

Maszke W. A. : Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Rzeszów 2004.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Pod red. naukową D. Kubinowskiego i M. Nowaka. Kraków 2006, Impuls.

Problemy współczesnej metodologii. Red. naukowa J. Krajewski, T. Lewowicki, J. Nikitorowicz. Olecko 2001.
Inne materiały dydaktyczne:

Wzory ankiet badawczych.

Wzory wywiadów.

Testy socjometryczne

Inne kwestionariusze do badań diagnostycznych środowiska społecznego, postaw rodzicielskich, dojrzałości szkolnej, osiągnięć szkolnych.
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4. Przedmioty do wyboru wprowadzające do specjalności: „Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją
kryminalną”
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Nazwa specjalności:

fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych

Rodzaj modułu kształcenia:

I/1

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Dr Katarzyna Czekaj-Kotynia

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

-

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
mini-wykład, prezentacja, burza mózgów, studium przypadku, dyskusja, symulacje, praca w małych grupach

Warsztaty

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

Student definiuje pojęcie konfliktu oraz charakteryzuje poszczególne jego fazy.

K_W06

P_W02

Wskazuje zastosowanie wybranych metod i technik rozwiązywania konfliktów interpersonalnych w pracy nauczyciela.

K_W08

Umiejętności:
P_U01

Student diagnozuje sytuację konfliktową posługując się wybranymi klasyfikacjami.

K_U02

P_U02

Stosuje w praktyce wybrane techniki i metody rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

K_U11

Kompetencje społeczne:
Świadomie dąży do przekształcania konfliktu w sytuację korzystną dla obu jego stron.

P_K01

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Warsztaty:

Warsz1

Charakterystyka i definicja konfliktu. Fazy przebiegu konfliktu.

P_W01, P_U01

Warsz2

Podstawowe strategie reakcji na sytuację konfliktową.

P_W01, P_U01

Warsz3

Skuteczne planowanie procesu rozwiązywania konfliktów.

P_W02, P_U01,
P_K01

Warsz4

Style, strategie i techniki rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

P_W02, P_U02,
P_K01

Warsz5

Symulacje rozwiązywania konfliktów indywidualnych i zespołowych. Studia przypadków.

P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Studium przypadku, pytania problemowe

Warsz1, Warsz2

P_W02

Studium przypadku, pytania problemowe

Warsz3, Warsz4, Warsz5
Umiejętności:

P_U01

Studium przypadku, pytania problemowe

P_U02

Studium przypadku, symulacja

Warsz1, Warsz2, Warsz3, Warsz5
Warsz4, Warsz5
Kompetencje społeczne:

P_K01

Studium przypadku, symulacja, dyskusja

Warsz3, Warsz4, Warsz5

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna

Zakres ocen 3,0-3,5

Zakres ocen 4,0-4,5

Ocena bardzo dobra
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Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

P_W01

P_W02

P_U01

P_U02

P_K01

zdefiniować pojęcia konfliktu
i scharakteryzować
poszczególnych jego faz.

Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

zdefiniować
w podstawowym zakresie pojęcie
konfliktu
i scharakteryzować ogólnie
wybrane jego fazy.

Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

szczegółowo zdefiniować konflikt i
scharakteryzować wszystkie jego
fazy.

wyczerpująco zdefiniować
konflikt, przytaczając wybrane
klasyfikacje
oraz szczegółowo
scharakteryzować wszystkie
fazy konfliktu, posługując się
przykładami praktycznymi.

wskazać zastosowania
podstawowych metod i technik
rozwiązywania konfliktów
interpersonalnych w pracy
nauczyciela.

wskazać zastosowanie
podstawowych metod i
wybranych technik
rozwiązywania konfliktów
interpersonalnych
w pracy nauczyciela.

wskazać i uzasadnić zastosowanie
metod
i wybranych technik rozwiązywania
konfliktów interpersonalnych
w pracy nauczyciela, przytaczając
przykłady praktyczne.

wskazać i uzasadnić
zastosowanie metod
i technik rozwiązywania
konfliktów interpersonalnych
w pracy nauczyciela,
posługując się pogłębioną
wiedzą przedmiotową
i przytaczając przykłady
praktyczne.

zdiagnozować prostej sytuacji
konfliktowej.

diagnozować prostą sytuację
konfliktową, posługując się
podstawowymi klasyfikacjami.

diagnozować złożoną sytuację
konfliktową, posługując się
właściwymi klasyfikacjami.

diagnozować każdą sytuację
konfliktową, posługując się
właściwymi klasyfikacjami
oraz pogłębioną wiedzą
przedmiotową.

zastosować w praktyce złożone
techniki i metody rozwiązywania
konfliktów interpersonalnych,
samodzielnie modyfikując je do
potrzeb danej sytuacji.

zastosować w praktyce
złożone techniki
i metody rozwiązywania
konfliktów interpersonalnych,
modyfikując je
w sposób kreatywny,
proponując w tym zakresie
oryginalne rozwiązania.

świadomie dążyć
do przekształcania złożonego
konfliktu
w sytuację korzystną dla obu jego
stron, wykazując przy tym
bezstronność
i obiektywizm.

świadomie dążyć
do przekształcania złożonego
konfliktu
w sytuację korzystną dla obu
jego stron, wykazując
obiektywizm, właściwie
odczytując potrzeby i interesy
stron, skutecznie
przekształcając konflikt w
sytuację konstruktywną.

zastosować w praktyce
podstawowych technik i metod
rozwiązywania konfliktów
interpersonalnych.

świadomie dążyć
do przekształcania konfliktu
w sytuację korzystną dla obu
jego stron.

zastosować w praktyce
podstawowe techniki
i niektóre metody rozwiązywania
konfliktów interpersonalnych.

świadomie dążyć
do przekształcania prostego
konfliktu
w sytuację korzystną dla obu
jego stron.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

5

10

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

1

1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECST

14/0,5 ECTS

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Chełpa S., Witkowski T.: Psychologia konfliktów: Praktyka radzenia sobie ze sporami. Wyd. III, "Moderator", Wrocław 2004.
Fisher R., Ury W.: Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Aronson E.: Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PODSTAWY GENETYKI
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:

Nazwa specjalności: Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
Rodzaj modułu kształcenia: fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
Rok / Semestr: I/2
Osoba koordynująca przedmiot: Dr Mirosław Mrozkowiak
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów): Podstawowe pojęcia z nauk biologicznych z zakresu szkoły średniej
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia
niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
metoda podająca, metoda problemowa
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:

P_W01

Student zna różne ujęcia funkcjonowania człowieka, rozumie ich biologiczne, genetyczne i społeczne źródła oraz konteksty.

K_W04

P_W02

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

K_W05

Umiejętności:
P_U01

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

K_U03

P_U02

Student potrafi używać terminologii z języka specjalistycznego w zakresie genetyki i porozumiewać się w sposób klarowny i
spójny z innymi osobami.

K_U07

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student posługuje się zdobytą wiedzą z zakresu genetyki w praktycznej działalności pedagogicznej.

K_K02

P_K02

Student rozumie etyczny wymiar badań naukowych w zakresie genetyki, potrafi rozwiązywać problemy etyczne w tym
zakresie.

K_K06

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Wykłady:

W1

Poziomy organizacji biologicznej (molekularny, organizmalny, populacyjny i gatunkowy). Struktura genomu u organizmów P_W01; P_W02;
prokariotycznych i eukariotycznych.
P_U02; P_K02

W2

Podstawowe pojęcia genetyczne i typy dziedziczenia. Cykle życiowe organizmów.

W3

Podstawy genetyki klasycznej. Dziedziczenie pozajądrowe. Dziedziczenie matczyne. Interakcje jądrowo-cytoplazmatyczne. P_W01; P_W02;
Determinacja płci u człowieka. Chromosomowe typy dziedziczenia płci. Regulacja aktywności genów związanych z P_U01; P_U02;
chromosomem X. Podstawy genetyki klasycznej - dziedziczenie cech sprzężonych z płcią.
P_K01;

W4

Podstawy genetyki cech ilościowych. Zmienność ciągła. Odziedziczalność. Geny kumulatywne i model dziedziczenia
poligenowego. Transgresja. Cechy poligenowe o zmienności nieciągłej – efekt progowy.

W5

Podstawy genetyki molekularnej. Molekularne mechanizmy mutacji. Mutacje spontaniczne i indukowane. Efekty mutacji P_W01; P_W02;
punktowych. Bloki metaboliczne.
P_U01; P_K01;

W6

Aberracje chromosomowe i ich wpływ na przebieg procesu mejozy. Zmiany w liczbie chromosomów.

P_W01;
P_W02; P_U01;
P_U02; P_K01;

W7

Biotechnologia w przemyśle farmaceutycznym, medycynie, hodowli roślin i zwierząt. Organizmy transgeniczne, GMO –
znaczenie i zastosowania. Ukierunkowana mutageneza.

P_W02; P_U02;
P_K01; P_K02

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K02

P_W01;
P_W02; P_U01;
P_U02; P_K01;

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK
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Wiedza:
P_W01

Prezentacja, udział w dyskusji

W. 1-6

P_W02

Prezentacja, udział w dyskusji

W. 1-7
Umiejętności:

P_U01

Prezentacja, udział w dyskusji

W. 2-6

P_U02

Prezentacja, udział w dyskusji

W. 1-4, 6-7
Kompetencje społeczne:

P_K01

Prezentacja, udział w dyskusji, zadanie zespołowe

W. 3-7

P_K02

Prezentacja, udział w dyskusji, zadanie zespołowe

W. 1-2, 7

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Zakres ocen 3,0-3,5
Student nie zna i nie rozumie/nie Student zna i rozumie /potrafi/jest
potrafi/nie jest gotów:
gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

różne ujęcia funkcjonowania
w ograniczonym zakresie różne
różne ujęcia funkcjonowania
człowieka, wskazuje ich biologiczne,
ujęcia funkcjonowania człowieka,
człowieka, wskazuje ich biologiczne, genetyczne i społeczne źródła oraz
wybiórczo wskazuje ich
genetyczne i społeczne źródła oraz
konteksty, a także znajduje dla nich
biologiczne, genetyczne
konteksty.
zastosowanie w praktyce
i społeczne źródła oraz konteksty.
pedagogicznej.

P_W01

różnych ujęć funkcjonowania
człowieka, ich biologicznych,
genetycznych i społecznych
źródeł oraz kontekstów.

P_W02

różnych koncepcji rozwoju
człowieka - od
naturalistycznych: medycznych,
genetycznych, biologicznych po
społeczno-kulturowe.

P_U01

wykorzystać w stopniu
wykorzystać wiedzy teoretycznej
ograniczonym wiedzę teoretyczną
wykorzystać wiedzę teoretyczną
z zakresu genetyki w odniesieniu
z zakresu genetyki
z zakresu genetyki w odniesieniu do
do konkretnych sytuacji
w odniesieniu do konkretnych
konkretnych sytuacji pedagogicznej
pedagogicznej praktyki
prostych sytuacji pedagogicznej
praktyki (opiekuńczej,
(opiekuńczej, wychowawczej,
praktyki (opiekuńczej,
wychowawczej, edukacyjnej,
edukacyjnej, kulturalnej,
wychowawczej, edukacyjnej,
kulturalnej, pomocowej).
pomocowej).
kulturalnej, pomocowej).

w ograniczonym zakresie różne
koncepcje rozwoju człowieka od naturalistycznych:
medycznych, genetycznych,
biologicznych po społecznokulturowe.

różne koncepcje rozwoju człowieka od naturalistycznych: medycznych,
różne koncepcje rozwoju człowieka genetycznych, biologicznych po
od naturalistycznych: medycznych,
społeczno-kulturowe,
genetycznych, biologicznych po
a także znajduje dla nich
społeczno-kulturowe.
zastosowanie w praktyce
pedagogicznej.
wykorzystać wiedzę teoretyczną z
zakresu genetyki, w odniesieniu do
konkretnych trudnych sytuacji
pedagogicznej praktyki (opiekuńczej,
wychowawczej, edukacyjnej,
kulturalnej, pomocowej).

P_U02

używać terminologii z języka
specjalistycznego w zakresie
genetyki i porozumiewać się w
sposób klarowny i spójny
z innymi osobami.

wybiórczo używać terminologii
z języka specjalistycznego w
zakresie genetyki i porozumiewać
się w stopniu ograniczonym
w sposób klarowny
i spójny z innymi osobami.

używać terminologii
z języka specjalistycznego
w zakresie genetyki
i porozumiewać się
w sposób klarowny
i spójny z innymi osobami.

swobodnie używać terminologii z
języka specjalistycznego
w zakresie genetyki, znajdując ich
trafne zastosowanie
w akademickiej dyskusji
ze specjalistami
i ekspertami.

P_K01

nie posługuje się wiedzą
z zakresu genetyki
w praktycznej działalności
pedagogicznej.

posługuje się
w ograniczonym zakresie wiedzą
z zakresu genetyki
w praktycznej działalności
pedagogicznej.

posługuje się wiedzą
z zakresu genetyki
w praktycznej działalności
pedagogicznej.

posługuje się poszerzoną
i usystematyzowaną wiedzą z zakresu
genetyki
w praktycznej działalności
pedagogicznej.

rozumie etyczny wymiar badań
naukowych w zakresie genetyki,
potrafi rozwiązywać problemy
etyczne w tym zakresie, znajdując
własne rozwiązania.

rozumie etyczny wymiar badań
naukowych w zakresie genetyki,
potrafi świadomie i odpowiedzialnie
rozwiązywać problemy etyczne w
tym zakresie.

P_K02

nie rozumie etycznego wymiaru rozumie w stopniu ograniczonym
badań naukowych
etyczny wymiar badań
w zakresie genetyki ani nie
naukowych w zakresie genetyki,
potrafi rozwiązywać problemów
potrafi rozwiązywać proste
etycznych w tym zakresie.
problemy etyczne w tym zakresie.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

4

9

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

2

2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:


Sadakierska – Chudy A., Dąbrowska G., Goc A., Genetyka ogólna, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
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Friedman J. M., Fred J. D., Hayden M. R., McGillivray B., Genetyka. Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 1997.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Węgleński P. (red.), Genetyka molekularna, PWN, Warszawa 1995.
Brown. Genomy, PWN Warszawa 2009.

Inne materiały dydaktyczne:


wybrane teksty i publikacje, prezentacje multimedialne.

142

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

BIOLOGIA SĄDOWA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Nazwa specjalności:

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
II/3
Dr Mariola Świderska
Podstawowe pojęcia z biologii z zakresu szkoły średniej

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/ zaliczenie

Suma godzin

Studia
stacjonarne

30

4

2

36

Studia
niestacjonarne

20

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
metoda podająca, metoda problemowa

Wykład

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

Student ma podstawową wiedzę na temat wpływu uwarunkowań biologicznych na życie człowieka w tym procesów
edukacji, wychowania i uczenia się oraz predyspozycji społeczno-kulturowych, biologicznych, psychologicznych i
medycznych.

K_W03

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu biologii sądowej w odniesieniu do konkretnych
sytuacji pedagogicznej praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, pomocowej).

K_U03

Kompetencje społeczne:
P_K01

Docenia znaczenie nauk pedagogicznych oraz odnosi zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu biologii sądowej do
projektowania zadań zawodowych.

K_K02

P_K02

Jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami prowadzącymi aktywność w
obszarze przeciwdziałania demoralizacji i resocjalizacji – w tym z policją i sądem - zarówno w pracy indywidualnej
jak i zespołowej.

K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Odniesienie do przedmiotowych efektów
kształcenia

Wykłady:

W1

Biologia sądowa – wprowadzenie do zagadnień oraz podstawowe terminy.

W2

Ślady biologiczne (rodzaje śladów biologicznych), sposoby ich zabezpieczania, mikroskopowe,
enzymatyczne, immunologiczne i genetyczne metody i techniki ich analizy.

P_W01; P_U01; P_K01; P_K02.

W3

Toksykologia. Rodzaje trucizn naturalnego pochodzenia i syntetycznych związków chemicznych,
mechanizmy ich toksycznego i bójczego działania na organizm ludzki.

P_W01; P_U01; P_K01; P_K02

W4

Alkoholizm, nikotynizm, lekomanie i narkomanie. Mechanizmy działania na organizm ludzki.

P_W01; P_U01; P_K01; P_K02

W5

Alkoholizm, nikotynizm, lekomanie- narkomanie skala problemu w świecie i w Polsce, zagrożenia
dla zdrowia publicznego).

P_W01; P_U01; P_K01; P_K02

P_W01; P_U01; P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Udział w dyskusji; wypowiedź ustna, prezentacja

W 1-5
Umiejętności:

P_U01

Udział w dyskusji; wypowiedź ustna, prezentacja

W 1-5
Kompetencje społeczne:

P_K01

Udział w dyskusji; wypowiedź ustna - referat problemowy

W 2-5

P_K02

Udział w dyskusji; wypowiedź ustna - referat problemowy

W 1-5

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
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rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

/potrafi/jest gotów:

gotów:

gotów:

P_W01

nie ma podstawowej wiedzy na
temat wpływu uwarunkowań
biologicznych na życie
człowieka, w tym procesów
edukacji, wychowania i uczenia
się oraz predyspozycji
społeczno-kulturowych,
biologicznych,
psychologicznych
i medycznych.,

ma podstawową wiedzę na temat
wpływu wybranych
uwarunkowań biologicznych na
życie człowieka, w tym
niektórych procesów edukacji,
wychowania i uczenia się oraz
predyspozycji społecznokulturowych, biologicznych,
psychologicznych
i medycznych.

ma podstawową wiedzę na temat
wpływu uwarunkowań biologicznych
na życie człowieka, w tym procesów
edukacji, wychowania i uczenia się
oraz predyspozycji społecznokulturowych, biologicznych,
psychologicznych
i medycznych.

ma podstawową uporządkowaną
wiedzę na temat wpływu
uwarunkowań biologicznych na
życie człowieka, w tym procesów
edukacji, wychowania i uczenia się
oraz predyspozycji społecznokulturowych, biologicznych,
psychologicznych
i medycznych, potrafi znaleźć dla tej
wiedzy zastosowanie w praktyce.

P_U01

wykorzystać wiedzy
teoretycznej z zakresu biologii
sądowej w odniesieniu
do konkretnych sytuacji
pedagogicznej praktyki
(opiekuńczej, wychowawczej,
edukacyjnej, kulturalnej,
pomocowej).

wykorzystać elementy wiedzy
teoretycznej z zakresu biologii
sądowej w odniesieniu do
konkretnych sytuacji
pedagogicznej praktyki
(opiekuńczej, wychowawczej,
edukacyjnej, kulturalnej,
pomocowej).

wykorzystać wiedzę teoretyczną
z zakresu biologii sądowej w
odniesieniu do konkretnych sytuacji
pedagogicznej praktyki (opiekuńczej,
wychowawczej, edukacyjnej,
kulturalnej, pomocowej).

kreatywnie wykorzystać poszerzoną
wiedzę teoretyczną z zakresu biologii
sądowej w odniesieniu do
konkretnych sytuacji pedagogicznej
praktyki (opiekuńczej,
wychowawczej, edukacyjnej,
kulturalnej, pomocowej).

P_K01

docenić znaczenia nauk
pedagogicznych oraz odnieść
wiedzy teoretycznej
z zakresu biologii sądowej
do projektowania zadań
zawodowych.

docenić znaczenie nauk
pedagogicznych oraz wybiórczo
odnieść wiedzę teoretyczną
z zakresu biologii sądowej
do projektowania zadań
zawodowych.

docenić znaczenie nauk
pedagogicznych oraz odnieść wiedzę
teoretyczną z zakresu biologii sądowej
do projektowania zadań zawodowych.

docenić znaczenie nauk
pedagogicznych oraz systematycznie
odnosić poszerzoną wiedzę
teoretyczną z zakresu biologii
sądowej do projektowania zadań
zawodowych.

P_K02

nie jest zdolny do współpracy
i współdziałania z innymi specjalistami i niespecjalistami
prowadzącymi aktywność w
obszarze przeciwdziałania
demoralizacji i resocjalizacji –
w tym z policją i sądem zarówno w pracy indywidualnej,
jak i zespołowej.

jest zdolny w ograniczonym
zakresie do współpracy
i współdziałania z innymi specjalistami i niespecjalistami
prowadzącymi aktywność w
obszarze przeciwdziałania
demoralizacji i resocjalizacji –
w tym z policją i sądem zarówno w pracy indywidualnej
jak i zespołowej.

jest zdolny do współpracy
i współdziałania z innymi specjalistami i niespecjalistami
prowadzącymi aktywność w obszarze
przeciwdziałania demoralizacji
i resocjalizacji – w tym z policją i
sądem - zarówno w pracy
indywidualnej jak
i zespołowej.

jest zdolny do pełnej współpracy
i współdziałania z innymi specjalistami i niespecjalistami
prowadzącymi aktywność
w obszarze przeciwdziałania
demoralizacji i resocjalizacji –
w tym z policją i sądem - zarówno w
pracy indywidualnej jak
i zespołowej, potrafi inicjować taką
współpracę.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

30

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

4

4

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

6

16

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

4

4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

36/1,5 ECTS

26/1 ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Kulicki Mariusz i wsp., Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki sądowej.
Dominik Dimaio, Vincent Dimaio, Medycyna Sądowa.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Laura Smokowicz, Trucizny i niewidzialni zabójcy.
Bardzo bogate źródła internetowe po hasłami: kryminalistyka, medycyna sądowa, biologia sądowa.

Inne materiały dydaktyczne:



wybrane teksty prawne i publikacje, prezentacje multimedialne.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

TRENING UMNIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Nazwa specjalności: Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
Rodzaj modułu kształcenia: fakultatywny, zajęcia o charakterze praktycznym
Rok / Semestr: II/3
Osoba koordynująca przedmiot: dr Arkadiusz Szczepaniak
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów): Umiejętność analizy i syntezy informacji o faktach i zjawiskach.
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Ćwiczenia

Wykład

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma godzin

Studia
stacjonarne

15

2

2

19

Studia
niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
metoda problemowa, dyskusja, burza mózgów, zadanie zespołowe
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna różne ujęcia funkcjonowania człowieka, rozumie ich filozoficzne, humanistyczne i społeczne źródła
oraz konteksty.

K_W04

P_W02

Student zna i rozumie rodzaje, sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych.

K_W06

P_W03

Student zna i rozumie różne teorie komunikacji, społeczno-kulturowe konteksty ich powstawania oraz złożone
procesy warunkujące ich występowanie, zna ich powiązania ze studiowaną specjalnością.

K_W08

Umiejętności:
P_U01

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

K_U07

P_U02

Student potrafi inicjować i utrzymywać interakcje komunikacyjne.

K_U07

Kompetencje społeczne:
P_K01

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

K_K01

P_K02

Ma świadomość wartości i potrzeby działań pedagogicznych w środowisku społecznym. Wykazuje się aktywnością
i profesjonalizmem w realizacji indywidualnych i grupowych działań pedagogicznych.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do przedmiotowych
efektów kształcenia

Ćwiczenia:

Lp.
Ćw.1

Kreowanie wizerunku

P_W01, P_W02, P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01

Ćw. 2

Autoprezentacja

P_W01, P_W02, P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01

Ćw. 3

Zarządzanie czasem

P_W01, P_W02, P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01

Ćw. 4

Manipulacja i wywieranie wpływu

P_W01, P_W02, P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01

Ćw. 5

Negocjacje i mediacje. Praca z trudnym klientem

P_W01, P_W02, P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01

Ćw. 6

Współpraca w grupie. Rozwiązywanie konfliktów

P_W01, P_W02, P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01

Ćw. 7

Strategie motywacyjne i coaching

P_W01, P_W02, P_W03, P_U01,
P_U02, P_K01
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Wiedza:
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P_W01

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji

Ćw. 1-7

P_W02

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji

Ćw. 1-7

P_W03

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji

Ćw. 1-7
Umiejętności:

P_U01

Zadanie zespołowe, obserwacja

Ćw. 1-7

P_U02

Zadanie zespołowe, obserwacja

Ćw. 1-7
Kompetencje społeczne:

P_K01

Zadanie zespołowe, obserwacja

Ćw. 1-7

P_K02

Zadanie zespołowe, obserwacja

Ćw. 1-7
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Efekty
kształcenia

P_W01

P_W02

P_W03

P_U01

P_K02

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

różne ujęcia funkcjonowania
podstawowe ujęcia funkcjonowania
człowieka oraz ich filozoficzne,
różne ujęcia funkcjonowania
różnych ujęć funkcjonowania człowieka
człowieka, rozumie w stopniu
humanistyczne
człowieka oraz ich filozoficzne,
ani ich filozoficznych, humanistycznych i elementarnym ich filozoficzne,
i społeczne źródła i konteksty, a
humanistyczne i społeczne źródła
społecznych źródeł i kontekstów.
humanistyczne i społeczne źródła
także
i konteksty.
oraz konteksty.
w sposób wyczerpujący wskazuje ich
praktyczne zastosowanie.
rodzajów, sposobów tworzenia oraz
funkcjonowania relacji społecznych.

podstawowe rodzaje
i sposoby tworzenia oraz
funkcjonowania relacji społecznych.

rodzaje, sposoby tworzenia oraz
funkcjonowania relacji
społecznych.

rodzaje, sposoby tworzenia oraz
funkcjonowania relacji społecznych,
wskazuje dla tej wiedzy praktyczne
zastosowania.

różne teorie komunikacji, niektóre
różne teorie komunikacji,
różne teorie komunikacji, społecznoteorii komunikacji, społecznospołeczno-kulturowe konteksty ich społeczno-kulturowe konteksty ich
kulturowe konteksty ich powstawania
kulturowych kontekstów ich powstawania powstawania oraz niektóre złożone powstawania oraz niektóre złożone
oraz złożone procesy warunkujące
ani procesów warunkujących ich
procesy warunkujące ich
procesy warunkujące ich
ich występowanie, zna wyczerpująco
występowanie, nie wskazuje ich powiązań
występowanie, zna ogólnie ich
występowanie, zna szczegółowo
ich powiązania ze studiowaną
ze studiowaną specjalnością.
powiązania ze studiowaną
ich powiązania ze studiowaną
specjalnością.
specjalnością.
specjalnością.
pracować nad własnym rozwojem z
wykorzystaniem językowych oraz
informatycznych źródeł
i sposobów uczenia się, zwłaszcza w
odniesieniu do wybranej sfery
działalności praktycznej.

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

inicjować i utrzymywać interakcji
komunikacyjnych.

skutecznie inicjować i efektywnie
podejmować, nie zawsze skuteczne,
utrzymywać interakcje
inicjować i utrzymywać interakcje
próby inicjowania i utrzymania
komunikacyjne, w tym w obszarze
komunikacyjne.
interakcji komunikacyjnych.
aktywności zawodowej –
pedagogicznej.

P_U02

P_K01

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

określić poziomu własnego
profesjonalizmu oraz osobistych
możliwości i ograniczeń, nie jest gotów
do pracy nad własnym rozwojem, także
podczas pedagogicznej działalności
praktycznej.

określić poziom własnego
określić poziom własnego
profesjonalizmu oraz osobistych
profesjonalizmu oraz osobistych
możliwości
możliwości i ograniczeń oraz
i ograniczeń, w ograniczonym
jest gotów do pracy
stopniu jest gotów do pracy nad
nad własnym rozwojem, także
własnym rozwojem, także podczas
podczas pedagogicznej działalności
pedagogicznej działalności
praktycznej.
praktycznej.

określić poziom własnego
profesjonalizmu oraz osobistych
możliwości
i ograniczeń, jest gotów do
systematycznej
i efektywnej pracy nad własnym
rozwojem, także podczas
pedagogicznej działalności
praktycznej.

ma świadomość wartości oraz w
ma świadomość wartości oraz
ma świadomość wartości oraz
nie ma świadomości wartości ani potrzeby stopniu ograniczonym dostrzega
dostrzega potrzebę i konieczność
dostrzega potrzebę działań
działań pedagogicznych
potrzebę działań pedagogicznych
działań pedagogicznych
w środowisku społecznym. Nie wykazuje w środowisku społecznym. Wykazuje pedagogicznych w środowisku w środowisku społecznym. Wykazuje
społecznym. Wykazuje się
się aktywnością i profesjonalizmem w
się umiarkowaną aktywnością i
się dużą aktywnością i
aktywnością
i profesjonalizmem
realizacji indywidualnych i grupowych
profesjonalizmem
profesjonalizmem
w realizacji indywidualnych
działań pedagogicznych.
w realizacji indywidualnych
w realizacji indywidualnych
i grupowych działań
i grupowych działań
i grupowych działań
pedagogicznych.
pedagogicznych.
pedagogicznych.
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta /w każdym semestrze
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

4

9

Projekt / esej
Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych
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Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

2

2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h =1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do
prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:







Griffin, E., (2003). Podstawy komunikacji społecznej, GWP, Gdańsk.
Steward, J. (2000). Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Adler, R.B., Rosenfeld, L.B., Proctor II, R.F., (2014). Relacje interpersonalne. Poznań, REBIS.
Bralczyk, J., Mosiołek – Kłosińska, K., (2001). Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, Warszawa.
Cialdini, R. (1999). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne .

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Jedliński K, Trening interpersonalny, W.A.B. Warszawa 2000

Zaborowski Z, Trening interpersonalny, Ossolineum, Wrocław, 1985Hindle, T. (2000) Sztuka prezentacji, Wiedza i Życie.

Król-Fijewska, M. (2005), Stanowczo, łagodnie, bez lęku. W.A.B.

McKey, M., Davis, M., Fanning, P. (2001) Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk, GWP.

Nęcki, Z. (2000). Komunikacja międzyludzka. Kraków: ANTYĆWA.

Pease, A. (2010). Mowa ciała. Gdańsk: GWP.

Shopenhauer, A., (2005) Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów., Alma-Press, Bydgoszcz

Dobek – Ostrowska, B., (2007). Podstawy komunikowania społecznego, ASTRUM, Wrocław

Gut, J., Haman, W., (1995) Docenić konflikt., Kontrakt, Warszawa, OSH Kontrakt.
Inne materiały dydaktyczne:




prezentacja multimedialna,
teksty źródłowe i prasowe.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PATOLOGIE SPOŁECZNE
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Nazwa specjalności:

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
II/3
Prof. dr hab. Sławomir Cudak
Ogólna znajomość zjawisk społecznych. Umiejętność rozpoznawania sytuacji kryzysowych.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia
niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykłady

Metody dydaktyczne
metoda podająca, problemowa, z elementami dyskusji
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

Wymienia podstawowe pojęcia i definicje i teorie z zakresu patologii społecznych.

K_W01

P_W02

Opisuje procesy społeczne mające wpływ na uwikłanie jednostki ludzkiej, rodziny i społeczności w patologie społeczne.

K_W15

Umiejętności:
P_U01

Rozpoznaje uwarunkowania społeczne mające wpływ na patologie społeczne.

K_U08

Kompetencje społeczne:
P_K01

Dostrzega
wartość
i
potrzebę
wykorzystywania
w sytuacji zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania człowieka.

odpowiednich

instytucji

społecznych,

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

W1

Patologie społeczne jako przedmiot badań i analiz w naukach społecznych. Podstawowe pojęcia z zakresu patologii
społecznych.

P_W01

W2

Społeczne przyczyny patologii społecznej.

W3

Teorie patologii i dewiacji społecznej.

P_W01, P_W02, P_U01

W4

Narkomania jako problem prawny, społeczny, zdrowotny i moralny. Przyczyny, konsekwencje i profilaktyka zjawiska.

P_W02, P_U01, P_K01

W5

Sekty destrukcyjne jako patologia społeczna. Rodzaje sekt, struktura, sposób funkcjonowania

P_W01, P_U01, P_K01

W6

Alkoholizm jako zagrożenie społeczne. Przyczyny, konsekwencje i profilaktyka zjawiska.

P_W01, P_U01, P_K01

W7

Bezdomność jako patologia społeczna. Przyczyny, konsekwencje i metody wychodzenia z bezdomności.

P_W01, P_U01, P_K01

W8

Przyczyny samobójstw. Przejawy zespołu przedsamobójczego. Typy osobowości skłonne do samobójstwa.

P_W02, P_U01, P_K01

W9

Przestępczość nieletnich. Przyczyny, metody i formy zapobiegania.

P_W02, P_U01, P_K01

W10

Uzależnienie od nowych technologii. Przejawy uzależnień, sposoby zapobiegania.

P_W02, P_U01, P_K01

P_W01, P_W02
P_U01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której weryfikowany
jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Zaliczenie ustne

W 1-3, 5-7

P_W02

Zaliczenie ustne

W 2-4, 8-10
Umiejętności:

P_U01

Zaliczenie ustne

W 2-10
Kompetencje społeczne:

P_K01

Zaliczenie ustne

W 4-10
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VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

nie wymienia podstawowych,
definicji i teorii z zakresu patologii
społecznych.

wymienia podstawowe pojęcia,
wybrane definicje
i niektóre teorie z zakresu
patologii społecznych.

wymienia podstawowe pojęcia i
definicje oraz niektóre teorie z
zakresu patologii i dewiacji.

wymienia podstawowe pojęcia,
definicje i teorie z zakresu patologii
społecznych oraz wyczerpująco
opisuje teorie dotyczące patologii
i dewiacji.

P_W02

nie opisuje procesów społecznych
mających wpływ na uwikłanie
jednostki ludzkiej, rodziny i
społeczności w patologie społeczne.

opisuje ogólnie procesy
społeczne mające wpływ
na uwikłanie jednostki ludzkiej,
rodziny i społeczności
w patologie społeczne (ujęcie
mikrospołeczne i
makrospołeczne przyczyn
patologii społecznej).

opisuje szczegółowo procesy
społeczne mające wpływ
na uwikłanie jednostki ludzkiej,
rodziny i społeczności
w patologie społeczne oraz
określa znaczenie przyczyn
patologii społecznych
w aspekcie procesów globalnych.

opisuje wyczerpująco procesy
społeczne mające wpływ
na uwikłanie jednostki ludzkiej,
rodziny i społeczności
w patologie społeczne, a także
analizuje procesy globalizacji,
wykluczenia i integracji społecznej
oraz określa przyczyny patologii
społecznych.

P_U01

nie rozpoznaje uwarunkowań
społecznych mających wpływ na
patologie społeczne.

wybiórczo rozpoznaje
uwarunkowania społeczne
mające wpływ na patologie
społeczne.

rozpoznaje uwarunkowania
społeczne mające wpływ na
patologie społeczne.

rozpoznaje
i szczegółowo opisuje
uwarunkowania społeczne mające
wpływ na patologie społeczne.

P_K01

dostrzec wartości i potrzeby
wykorzystywania odpowiednich
instytucji społecznych,
w sytuacji zagrożenia dla
prawidłowego funkcjonowania
człowieka.

dostrzec wartość i potrzebę
wykorzystywania odpowiednich
instytucji społecznych,
w prostych sytuacjach zagrożenia
dla prawidłowego
funkcjonowania człowieka.

dostrzec wartość i potrzebę
wykorzystywania odpowiednich
instytucji społecznych,
w sytuacji zagrożenia dla
prawidłowego funkcjonowania
człowieka.

dostrzec wartość, potrzebę i korzyści
wykorzystywania odpowiednich
instytucji społecznych,
we wszystkich sytuacjach
zagrożenia dla prawidłowego
funkcjonowania człowieka.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

25

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:






I. Pospiszyl, Patologie społeczne, PWN, Warszawa 2008.
W. Want, Narkotyki i narkomania, Iskru 2006.
K. Białobrzeska, Wykluczenie i marginalizacja społeczna, AKAOIT 2006.
Cz. Kustra, Profilaktykka społeczna, resocjalizacja w rodowisku otwartym, AKAPIT 2013.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




E. Aronson, D. T. Wilson, R. M. Akert, Psychologia społeczna, Poznań 1997.
M. Dziewiecki, Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Kielce 2003.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I-go stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Nazwa specjalności:

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
II/3
Dr Wiesław Lesner
Ogólna wiedza z zakresu znajomości zagadnień wiedzy o społeczeństwie na poziomie szkoły
ponadgimnazjalnej .

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia
niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
Metoda podająca, metoda problemowa, burza mózgów, dyskusja
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

Zna i rozumie rodzaje, sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych.

K_W06

P_W02

Zna, potrafi nazwać i opisać podstawowe struktury społeczne, środowiska i instytucje istotne dla studiowanej
specjalności.

K_W07

Umiejętności:
Na podstawie własnej obserwacji potrafi analizować różne przejawy zachowań w wybranym przez siebie obszarze
społecznej praktyki.

P_U01

K_U02

Kompetencje społeczne:
Posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie wiedzy
pedagogicznej.

P_K01

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

Wykłady:

W1

Uwarunkowania powstawania subkultur młodzieżowych.

P_W01; P_U01; P_K01

W2

Znaczenie procesu socjalizacji a przynależność do subkultur

W3

Sytuacja młodzieży we współczesnym świecie. Adolescenci wobec zjawiska anomii społecznej.

W4

Typologia subkultur młodzieżowych, charakterystyka, obyczaje, wartości, struktura.

P_U01; P_K01

W5

Skutki przynależności do negatywnych subkultur młodzieżowych. Sposoby profilaktyki i przeciwdziałania.

P_U01; P_K01

P_U01 ; P_K01
P_W02; P_U01; P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której weryfikowany
jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Udział w dyskusji, wypowiedź ustna

W1

P_W02

Udział w dyskusji

W3
Umiejętności:

P_U01

Udział w dyskusji, wykonanie zadania praktycznego

W 1-5
Kompetencje społeczne:

P_K01

Udział w dyskusji, zadanie zespołowe

W 1-5

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

rodzajów, sposobów tworzenia oraz
funkcjonowania relacji

wybrane rodzaje, niektóre
sposoby tworzenia oraz

rodzaje, sposoby tworzenia oraz
funkcjonowania relacji

rodzaje, sposoby tworzenia oraz
funkcjonowania relacji społecznych,
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społecznych.

funkcjonowania relacji
społecznych.

społecznych, a także wskazuje
znaczenie procesu socjalizacji
w przynależności do subkultur
młodzieżowych.

a także wyczerpująco opisuje
znaczenie procesu socjalizacji
w przynależności
do subkultur młodzieżowych.

P_W02

nie nazywa i nie opisuje
podstawowych struktur
społecznych, środowisk
i instytucji istotnych dla
studiowanej specjalności.

nazywa i opisuje
ogólnie podstawowe struktury
społeczne, środowiska i
instytucje istotne dla studiowanej
specjalności.

nazywa i szczegółowo opisuje
podstawowe struktury społeczne,
środowiska i instytucje istotne dla
studiowanej specjalności.

nazywa
i wyczerpująco opisuje
podstawowe struktury społeczne,
środowiska i instytucje istotne dla
studiowanej specjalności.

P_U01

na podstawie własnej obserwacji
nie potrafi analizować żadnych
przejawów zachowań w wybranym
przez siebie obszarze społecznej
praktyki.

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

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

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

P_K01

nie posługuje się wiedzą
w praktycznej działalności
pedagogicznej ani nie rozumie
społecznego znaczenia wiedzy
pedagogicznej.

posługuje się elementarną wiedzą
w praktycznej działalności
pedagogicznej oraz rozumie
w ograniczonym stopniu
społeczne znaczenie wiedzy
pedagogicznej.

posługuje się wiedzą
w praktycznej działalności
pedagogicznej oraz rozumie
społeczne znaczenie wiedzy
pedagogicznej.

systematycznie posługuje się wiedzą
w praktycznej działalności
pedagogicznej oraz rozumie i
akceptuje społeczne znaczenie
wiedzy pedagogicznej.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

25

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:







Filipiak M. Od subkultury do kultury alternatywnej Lublin 1999.
Piotrowski P Subkultury młodzieżowe Warszawa 2003.
Kurzępa J., Młodzież pogranicza – „świnki”, czyli o prostytucji nieletnich, Impuls, Kraków 2005.
Piotrowski P., Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne, Żak, Warszawa 2003.
Malinowski J., Środowiska, młodzież, zdrowie, AKAPIT 2005.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:







Parkosz M., Dewiacyjne aspekty współczesnego świata, Wydawnictwo Adam Marszałek 2004,
Bętkowska- Karpała B., Uzależnienie w praktyce klinicznej, PAPP 2009,
Kowalski R., Potomkowie Hooligana. Szalikowcy, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2002.
Swearer S. Przemoc rówieśnicza, PARPAMEDIA 2010,
Lewocki T., Kultura w edukacji międzykluturowej, Uniwersytet Śląski 2013.

Inne materiały dydaktyczne:



Wybrane teksty do analizy na ćwiczeniach.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PODSTAWY KRYMINALISTYKI
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
II/4
Dr Grzegorz Grondys
Brak

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma godzin

Studia stacjonarne

30

4

2

36

Studia
niestacjonarne

20

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykłady

Metody dydaktyczne
metoda podająca, metoda problemowa, burza mózgów, dyskusja
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

Student posiada elementarną wiedzę z zakresu kryminalistyki, rodzaju śladów kryminalistycznych oraz metodach ich
technicznego i procesowego zabezpieczenia.

K_W03

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi w praktyce rozróżnić, ujawnić i zabezpieczyć ślady kryminalistyczne oraz pobrać materiał porównawczy
z zakresu biologii i daktyloskopii.

K_U02

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student ma świadomość własnych kompetencji. Jest gotowy do dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

W1

Wykłady:
Ślady kryminalistyczne:
a) pojęcie śladu kryminalistycznego;
b) klasyfikacja śladów kryminalistycznych;
c) niezbędne wyposażenie techniczne do ujawniania śladów kryminalistycznych;
d) sposoby procesowego zabezpieczenia śladów kryminalistycznych;

Odniesienie do
przedmiotowych efektów
kształcenia

P_W01; P_U01; P_K01





W2

protokół oględzin;
metryka śladu/przedmiotu;
dokumentacja fotograficzna;

szkic, plan.
Daktyloskopia:
a) podstawy daktyloskopii;
b) morfologia linii papilarnych, rodzaje minucji;
c) rodzaje śladów linii papilarnych, metody ujawniania i zabezpieczania;
d) daktyloskopowanie osób.

P_W01; P_U01; P_K01

W3

Inne metody identyfikacji kryminalistycznej:
a) cheiloskopia;
b) otoskopia;
c) gantiskopia;
d) podoskopia.

P_W01; P_U01; P_K01

W4

Biologia:
a) pojęcie i rodzaje śladów biologicznych;
b) ujawnianie i zabezpieczanie śladów biologicznych;
c) pobieranie materiału porównawczego.

P_W01; P_U01; P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Test pisemny, praca praktyczna

W 1-4
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Umiejętności:
P_U01

Test pisemny, praca praktyczna

W 1-4
Kompetencje społeczne:

P_K01

Test pisemny, praca praktyczna

W 1-4

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest gotów:

P_W01

nie posiada elementarnej wiedzy
z zakresu kryminalistyki, rodzaju
śladów kryminalistycznych oraz
metodach ich technicznego
i procesowego zabezpieczenia.

posiada elementarną wiedzę z
zakresu kryminalistyki, rodzaju
śladów kryminalistycznych oraz
wybranych metodach ich
technicznego i procesowego
zabezpieczenia.

posiada elementarną wiedzę z
zakresu kryminalistyki, rodzaju
śladów kryminalistycznych oraz
metodach ich technicznego
i procesowego zabezpieczenia.

posiada elementarną, uporządkowaną
wiedzę z zakresu kryminalistyki, rodzaju
śladów kryminalistycznych oraz metodach
ich technicznego i procesowego
zabezpieczenia.

P_U01

w praktyce rozróżnić, ujawnić
i zabezpieczyć śladów
kryminalistycznych ani pobrać
materiału porównawczego z
zakresu biologii i daktyloskopii.

w praktyce rozróżnić, ujawnić
i zabezpieczyć ślady
kryminalistyczne oraz pobrać
materiał porównawczy
z zakresu biologii i daktyloskopii,
popełniając przy tym liczne, ale
akceptowalne błędy.

w praktyce rozróżnić, ujawnić
i zabezpieczyć ślady
kryminalistyczne oraz pobrać
materiał porównawczy
z zakresu biologii i daktyloskopii,
popełniając przy tym sporadyczne
akceptowalne błędy.

w praktyce rozróżnić, ujawnić i
zabezpieczyć ślady kryminalistyczne oraz
pobrać materiał porównawczy z zakresu
biologii i daktyloskopii.

P_K01

wykazać się świadomością
własnych kompetencji ani nie
jest gotowy do dokształcania się
zawodowego i rozwoju
osobistego.

wykazać się ograniczoną
świadomością własnych
kompetencji i gotowością do
dokształcania się zawodowego
i rozwoju osobistego.

wykazać się świadomością
własnych kompetencji i
gotowością do dokształcania się
zawodowego i rozwoju
osobistego.

wykazać się świadomością własnych
kompetencji oraz gotowością do
dokształcania się zawodowego i rozwoju
osobistego, podejmując działania w tym
obszarze.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

30

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

10

20

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

4

4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

36/1,5 ECTS

26/1 ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




G. Kędzierska i W. Kędzierski, Kryminalistyka, Szczytno 2011.
J. Widacki, Kryminalistyka, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




. Widacki, Kryminalistyka, C.H. Beck, 1999.
L. Koźmiński, W. Miś, L. Szplit, Podstawowe czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin miejsca zdarzenia, Piła 2015.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Nazwa specjalności:

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
II/4
Prof. dr hab. Sławomir Cudak
Ogólna znajomość zjawisk społecznych. Znaczenie grup ludzkich dla rozwoju człowieka.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

30

4

2

36

Studia
niestacjonarne

20

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
metoda podająca, problemowa, z elementami dyskusji
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

Wymienia podstawowe pojęcia i definicje z zakresu profilaktyki społecznej a także wykazuje znajomość zjawisk w
zakresie patologii społecznych.

K_W01

P_W02

Opisuje uwarunkowania prawne organizacyjne i instytucjonalne programów profilaktyki zagrożeń społecznych.

K_W10

Umiejętności:
P_U01

Prawidłowo diagnozuje problemy społeczne i ocenia przydatność metod i formy reagowania na nie.

K_U09

Kompetencje społeczne:
P_K01

Świadomie odnosi zdobytą wiedzę z zakresu profilaktyki zagrożeń społecznych do projektowania konkretnych działań
zawodowych.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

Wykład:

W1

Podstawowe pojęcia definicje i twierdzenia z zakresu profilaktyki społecznej.

W2

Zjawiska społeczne będące przedmiotem oddziaływań profilaktycznych. Uwarunkowania maktro i mikrospoęczne
patologii społecznych.

P_W01

W3

Prawne podstawy profilaktyki uzależnień. Instytucjonalne i organizacyjne uwarunkowania profilaktyki zagrożeń
społecznych.

P_W01, P_W02
P_U01

W4

Diagnoza potrzeb odziaływań profilaktycznych.

P_W01, P_W02
P_U01

W5

Profilaktyka I, II, III rzędowa jako komponent polityki społecznej.

P_W01, P_W02
P_U01

W6

Zakres i treść oddziaływań profilaktycznych wobec poszczególnych grup wiekowych. Uwarunkowania skutecznej
profilaktyki.

P_W02, P_U01

W7

Zasady i strategie profilaktyki społecznej. Metody tworzenia skutecznych programów profilaktyki społecznej.

P_W02, P_U01, P_K01

W8

Kryteria dobru oddziaływań profilaktycznych.

P_W01, P_U01, P_K01

W9

Skuteczność profilaktyki, ewaluacja programów profilaktycznych.

P_W01, P_W02, P_K01

W10

Przykłady programów profilaktycznych. Praktyka profilaktyki w Polskich szkołach.

P_W01, P_U01, P_K01

P_W01, P_W02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której weryfikowany
jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Zaliczenie ustne

W 1-5, 8-10

P_W02

Zaliczenie ustne

W 1, 3-7, 9
Umiejętności:
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P_U01

Zaliczenie ustne

W 3-8, 10
Kompetencje społeczne:

P_K01

Zaliczenie ustne

W 7-10
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

nie wymienia podstawowych pojęć
i definicji z zakresu profilaktyki
społecznej, a także nie wykazuje
znajomości zjawisk w zakresie
patologii społecznych.

wymienia podstawowe pojęcia i
definicje z zakresu profilaktyki
społecznej, a także wykazuje
znajomość wybranych zjawisk w
zakresie patologii społecznych.

wymienia podstawowe pojęcia i
definicje z zakresu profilaktyki
społeczne, a także wykazuje
znajomość zjawisk w zakresie
patologii społecznych.

wymienia i analizuje podstawowe
pojęcia i definicje z zakresu
profilaktyki społecznej, a także
wykazuje się poszerzona wiedzą o
zjawiskach w zakresie patologii
społecznych.

P_W02

nie opisuje uwarunkowań prawnych
organizacyjnych i instytucjonalnych
programów profilaktyki zagrożeń
społecznych.

opisuje ogólnie uwarunkowania
prawne organizacyjne i
instytucjonalne programów
profilaktyki zagrożeń
społecznych.

szczegółowo opisuje
uwarunkowania prawne
organizacyjne i instytucjonalne
programów profilaktyki zagrożeń
społecznych.

wyczerpująco opisuje
uwarunkowania prawne
organizacyjne i instytucjonalne
programów profilaktyki zagrożeń
społecznych.

P_U01

prawidłowo diagnozować
problemów społecznych ani ocenić
przydatności metod i form
reagowania na nie.

diagnozować proste problemy
społeczne oraz ocenić
przydatność wybranych metod i
form reagowania na nie.

diagnozować kluczowe problemy
społeczne i ocenić przydatność
metod i formy reagowania na nie.

diagnozować wszystkie problemy
społeczne i krytycznie ocenić
przydatność metod i formy
reagowania na nie.

świadomie odnosić wiedzę z
zakresu profilaktyki zagrożeń
społecznych do projektowania
wybranych działań zawodowych.

świadomie odnosić wiedzę z
zakresu profilaktyki zagrożeń
społecznych do projektowania
konkretnych działań
zawodowych.

świadomie i odpowiedzialnie
odnosić wiedzę z zakresu
profilaktyki zagrożeń społecznych
do projektowania konkretnych
działań zawodowych oraz
zaproponować plan profilaktyki
społecznej.

P_K01

świadomie odnosić wiedzy z
zakresu profilaktyki zagrożeń
społecznych do projektowania
konkretnych działań zawodowych.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

30

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

10

20

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

4

4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

36/1,5 ECTS

26/1 ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:






I. Pospiszyl, Patologie społeczne, PWN, Warszawa 2008.
W. Bożejewicz, M. Jędrzejko red. Narkotyki i narkomania, Pedagogium 2007.
K. Białobrzeska, Wykluczenie i marginalizacja społeczeństwa, AKAPIT 2006,
Cz. Kustra, Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w środowisku otwartym, AKAPIT 2013.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




E. Aronson, D. T. Wilson, R. M. Akert, Psychologia społeczna, Poznań 1997.
M. Dziewiecki, Nowoczesna profilaktyka uzależnień, Kielce 2003.

Inne materiały dydaktyczne:

155

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

WIEDZA O INSTYTUCJACH BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Nazwa specjalności: Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
Rodzaj modułu kształcenia: fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
Rok / Semestr: II/4
Osoba koordynująca przedmiot: Dr Grzegorz Grondys
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów): Podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o społeczeństwie i prawa.
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma godzin

15

4

3

37

10

4

3

27

Wykład

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

15

Studia
niestacjonarne

10

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
metoda podająca, metoda problemowa
metoda problemowa, dyskusja, burza mózgów
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna i rozumie sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

K_W06

P_W02

Zna podstawy systemu bezpieczeństwa i zasady higieny pracy w instytucjach edukacyjnych i wychowawczych,
ich praktyczne uwarunkowania, podmioty współdziałające i ich kompetencje oraz realizacje.

K_W17

Umiejętności:
P_U01

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

K_U03

P_U02

Posiada umiejętność efektywnego wykorzystania pogłębionej wiedzy o instytucjach powołanych do zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku publicznego a także procedur i środków do wykonywania zadań zawodowych w
organizacji lub instytucji pozostającej w zainteresowaniu resocjalizacji, profilaktyki społecznej i prewencji
kryminalnej.

K_U09

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student docenia znaczenie zdobytej wiedzy o instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego w praktycznej
działalności pedagogicznej oraz życiu prywatnym.

K_K02

P_K02

Jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami prowadzącymi aktywność
w obszarze zwalczania i przeciwdziałania przestępczości - zarówno w pracy indywidualnej jak i zespołowej.

K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych efektów
kształcenia

W1

Podstawowa terminologia i teorie bezpieczeństwa, specyfika bezpieczeństwa oraz powiązania z innymi
dyscyplinami.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_U02; P_K02

W2

Nauki o bezpieczeństwie – ich specyfika, zakres zainteresowań oraz interdyscyplinarność.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_U02;

W3

Bezpieczeństwo powszechne, publiczne, narodowe, militarne, polityczne, społeczne, ekonomiczne, energetyczne,
kulturowe, społeczne, ekologiczne, fizyczne, w cyberprzestrzeni. Porządek publiczny.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_U02; P_K01; P_K02

W4

Instytucje bezpieczeństwa w Polsce i Europie - rys historyczny, struktura, specyfika i kompetencje.

P_W01; P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

W5

Sprawcze kontrolowanie zagrożeń niemilitarnych i militarnych związanych ze środowiskami: politycznym,
P_W02; P_U01; P_K01; P_K02
społecznym, ekonomicznym i prawnym.

W6
W7

Znaczenie instytucjonalnej aktywności profilaktycznej i resocjalizacyjnej dla bezpieczeństwa i porządku
publicznego.

P_W02; P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Zagrożenia dla bezpieczeństwa lokalnego i ponadlokalnego oraz strategie zapobiegania.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01; P_K02

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych efektów
kształcenia

Cw1

Zadania i kompetencje organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w świetle historycznych oraz

P_W01; P_W02; P_U01;
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współczesnych przepisów prawnych i dokumentów (analiza tekstów źródłowych).

P_K01; P_K02

Cw2

Analiza i ocena zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01; P_K02

Cw3

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (analiza tekstu).

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01; P_K02

Cw4

Zasady formułowania wniosków i propozycji dla potrzeb bezpieczeństwa lokalnego i ponadlokalnego.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01; P_K02

Cw5

Tworzenie planów i programów dla poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Bezpieczne przestrzenie.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01; P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach której weryfikowany
jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Test pisemny/studium przypadku

W 1-4, 7 Ćw. 1-5

P_W02

Test pisemny/studium przypadku

W 1-3, 5-7 Ćw. 1-5
Umiejętności:

P_U01

Udział w dyskusji - analiza przypadków; wypowiedź ustna - referat problemowy/esej

P_U02

Udział w dyskusji - analiza przypadków; wypowiedź ustna, projekt

W 1-7 Ćw. 1-5
W 1-4, 6

Kompetencje społeczne:
P_K01

Analiza przypadków – udział w dyskusji; wypowiedź ustna - referat problemowy/esej

W 3-7 Ćw. 1-5

P_K02

Analiza przypadków, - udział w dyskusji; wypowiedź ustna - referat problemowy/esej

W 3-7 Ćw. 1 -5

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

sposobów tworzenia oraz
funkcjonowania relacji społecznych,
ze szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa i porządku
publicznego.

w podstawowym zakresie sposoby
tworzenia oraz funkcjonowania
prostych relacji społecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa
i porządku publicznego.

sposoby tworzenia oraz
funkcjonowania relacji
społecznych, ze szczególnym
uwzględnieniem
bezpieczeństwa i porządku
publicznego.

sposoby tworzenia i funkcjonowania
relacji złożonych społecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem
bezpieczeństwa i porządku
publicznego.

podstaw systemu bezpieczeństwa ani
zasad higieny pracy w instytucjach
edukacyjnych i wychowawczych, ich
praktycznych uwarunkowań,
podmiotów współdziałających, ich
kompetencji oraz realizacji.

podstawy systemu bezpieczeństwa
oraz wybrane zasady higieny pracy
w instytucjach edukacyjnych
i wychowawczych, niektóre ich
praktyczne uwarunkowania,
wybrane podmioty współdziałające
oraz ich kompetencje
i realizacje.

podstawy systemu
podstawy systemu bezpieczeństwa,
bezpieczeństwa oraz zasady
wyczerpująco wyjaśnia zasady
higieny pracy w instytucjach
higieny pracy w instytucjach
edukacyjnych
edukacyjnych
i wychowawczych, ich
i wychowawczych, ich praktyczne
praktyczne uwarunkowania,
uwarunkowania, podmioty
podmioty współdziałające
współdziałające oraz ich kompetencje
oraz ich kompetencje
i realizacje.
i realizacje.

wykorzystać podstawową wiedzę
teoretyczną w odniesieniu
do prostych sytuacji pedagogicznej
praktyki (opiekuńczej,
wychowawczej, edukacyjnej,
kulturalnej, pomocowej).

wykorzystać wiedzę
teoretyczną
wykorzystać poszerzoną wiedzę
w odniesieniu
teoretyczną w odniesieniu do każdej
do konkretnych sytuacji
sytuacji pedagogicznej praktyki
pedagogicznej praktyki
(opiekuńczej, wychowawczej,
(opiekuńczej,
edukacyjnej, kulturalnej, pomocowej)
wychowawczej, edukacyjnej,
oraz życia osobistego.
kulturalnej, pomocowej).

P_W02

P_U01

P_U02

P_K01

P_K02

wykorzystać wiedzy teoretycznej w
odniesieniu do konkretnych sytuacji
pedagogicznej praktyki (opiekuńczej,
wychowawczej, edukacyjnej,
kulturalnej, pomocowej).

wykorzystać pogłębioną wiedzę o
instytucjach powołanych do
zapewnienia bezpieczeństwa
i porządku publicznego, a także
niektóre procedury i środki do
wykonywania wybranych zadań
zawodowych w organizacji lub
instytucji pozostającej
w zainteresowaniu resocjalizacji,
profilaktyki społecznej
i prewencji kryminalnej.

efektywnie wykorzystać
pogłębioną wiedzę
o instytucjach powołanych
do zapewnienia
bezpieczeństwa
i porządku publicznego, a
także procedury i środki do
wykonywania zadań
zawodowych
w organizacji lub instytucji
pozostającej w
zainteresowaniu
resocjalizacji, profilaktyki
społecznej i prewencji
kryminalnej.

efektywnie i systematycznie korzystać
z pogłębionej wiedzy o instytucjach
powołanych do zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku
publicznego, a także procedurach i
środkach
do wykonywania zadań zawodowych
w organizacji lub instytucji
pozostającej
w zainteresowaniu resocjalizacji,
profilaktyki społecznej i prewencji
kryminalnej.

docenić znaczenia wiedzy
o instytucjach bezpieczeństwa
i porządku publicznego
w praktycznej działalności
pedagogicznej oraz życiu
prywatnym.

docenić znaczenie zdobytej wiedzy
o instytucjach bezpieczeństwa
i porządku publicznego w
praktycznej działalności
pedagogicznej oraz życiu
prywatnym w ograniczonym
zakresie.

docenić znaczenie zdobytej
wiedzy
o instytucjach
bezpieczeństwa
i porządku publicznego
w praktycznej działalności
pedagogicznej oraz życiu
prywatnym.

docenić znaczenie i posługiwać się
wiedzą
o instytucjach bezpieczeństwa
i porządku publicznego w praktycznej
działalności pedagogicznej oraz w
życiu prywatnym.

nie jest zdolny do współpracy
i współdziałania z innymi specjalistami i niespecjalistami
prowadzącymi aktywność
w obszarze zwalczania
i przeciwdziałania przestępczości -

jest zdolny do współpracy
i współdziałania w ograniczonym
zakresie z innymi - specjalistami
i niespecjalistami prowadzącymi
aktywność w obszarze zwalczania
i przeciwdziałania przestępczości -

jest zdolny do współpracy
i współdziałania
z innymi - specjalistami
i niespecjalistami
prowadzącymi aktywność w
obszarze zwalczania

jest zdolny do systematycznej
współpracy
i współdziałania z innymi specjalistami
i niespecjalistami prowadzącymi
aktywność

wykorzystać pogłębionej wiedzy o
instytucjach powołanych do
zapewnienia bezpieczeństwa i
porządku publicznego, a także
procedur i środków do wykonywania
zadań zawodowych w organizacji
lub instytucji pozostającej
w zainteresowaniu resocjalizacji,
profilaktyki społecznej i prewencji
kryminalnej.
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zarówno w pracy indywidualnej, jak
i zespołowej.

zarówno w pracy indywidualnej, jak
i zespołowej.

i przeciwdziałania
przestępczości - zarówno w
pracy indywidualnej jak
i zespołowej.

w obszarze zwalczania i
przeciwdziałania przestępczości zarówno w pracy indywidualnej jak i
zespołowej, podejmując inicjatywę.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

30

20

Egzamin/zaliczenie

3

3

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

22

32

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

37/1,5 ECTS

27/1 ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:






Misiuk A., Instytucjonalny system bezpieczeństwa, wyd. Difin, 2013.
Ściborek J. I in., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki, wyd. Adam Marszałek, 2015.
Misuk A., Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, wyd. WSPol, 2012.
Gierszewski J., Bezpieczeństwo społeczne, wyd. Difin, 2013.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Szewior K., Bezpieczeństwo społeczne jednostki, wyd. Aspra, 2016.
Misiuk A., Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, wyd. Difin, 2015.

Inne materiały dydaktyczne:



wybrane teksty prasowe i publikacje multimedialne.
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5. Przedmioty do wyboru wprowadzające do specjalności: ”Wychowanie przedszkolne i edukacja
wczesnoszkolna”
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

ANALIZA HISTORYCZNA IDEI WYCHOWANIA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
I/1
dr Daria Sikorska
Brak.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia
niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
dyskusja, pogadanka, pytania problemowe, ćwiczenia praktyczne (praca w małych grupach), prezentacja, symulacja

Ćwiczenia

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

Charakteryzuje powiązania pomiędzy historycznymi zagadnieniami pedagogiki i wychowania a współczesnymi
problemami typowymi dla systemu edukacji i oświaty.

K_W03, K_W11

P_W02

Omawia metodykę nauczania charakterystyczną dla szkół w poszczególnych epokach historycznych.

K_W03, K_W11

Umiejętności:
P_U01

Analizuje model nauczania typowy dla szkoły w danej epoce, kładąc szczególny nacisk na stosowaną metodykę
nauczania i uczenia się.

K_U02

P_U02

Analizuje i interpretuje współczesne konteksty historycznych dyskursów z obszaru edukacji i wychowania.

K_U02

Kompetencje społeczne:
Podejmuje dyskusję na temat uniwersalnych aspektów edukacji i wychowania – na przestrzeni wieków oraz
współcześnie – argumentując własne stanowisko, przyjmując rzeczową polemikę.

P_K01

K_K02, K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

Ćwiczenia:

Lp.
Ćw1

Historyczne i współczesne konteksty uniwersalnych problemów z obszaru edukacji i wychowania.

P_W01, P_U02, P_K01

Ćw2

Archetyp nauczyciela oraz katalog kompetencji dydaktycznych w szkołach typowych dla poszczególnych epok.

P_W02, P_U01, P_K01

Ćw3

Ewolucja metodyki nauczania i uczenia się na przestrzeni wieków.

P_W02, P_U01, P_K01

Ćw4

Szkoła na przestrzeni wieków - case study.

P_U01, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której weryfikowany
jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Dyskusja, pytania problemowe

Ćw1

P_W02

Zespołowe zadanie praktyczne

Ćw2, Ćw3
Umiejętności:

P_U01

Zespołowe zadanie praktyczne

Ćw2, Ćw3, Ćw4

P_U02

Dyskusja, pytania problemowe

Ćw1
Kompetencje społeczne:

P_K01

Dyskusja, pytania problemowe, zespołowe zadanie praktyczne

Ćw1, Ćw2, Ćw3, Ćw4

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:
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nie charakteryzuje powiązań
pomiędzy historycznymi
zagadnieniami pedagogiki
i wychowania a współczesnymi
problemami typowymi dla systemu
edukacji i oświaty.

P_W01

charakteryzuje ogólnie
powiązania pomiędzy
historycznymi zagadnieniami
pedagogiki i wychowania
a współczesnymi problemami
typowymi dla systemu edukacji
i oświaty.

charakteryzuje szczegółowo
powiązania pomiędzy
historycznymi zagadnieniami
pedagogiki i wychowania
a współczesnymi problemami
typowymi dla systemu edukacji
i oświaty.

wyczerpująco charakteryzuje
powiązania pomiędzy historycznymi
zagadnieniami pedagogiki
i wychowania a współczesnymi
problemami typowymi dla systemu
edukacji i oświaty, odwołując się do
wiedzy zaczerpniętej z literatury
przedmiotu oraz podając przykłady
praktyczne.

omawia metodyki nauczania
charakterystycznej dla szkół
w poszczególnych epokach
historycznych.

omówia podstawowe zasady
metodyki nauczania
charakterystycznej
dla szkół w poszczególnych
epokach historycznych.

omówia metodykę nauczania
charakterystyczną dla szkół
w poszczególnych epokach
historycznych, odwołując się do
przykładów znanych
z literatury przedmiotu.

omówia metodykę nauczania
charakterystyczną dla szkół
w poszczególnych epokach
historycznych odwołując się do
przykładów znanych z literatury
przedmiotu oraz dokonuje
porównania z koncepcjami
metodycznymi obowiązującymi we
współczesnej szkole.

P_U01

dokonać analizy modelu nauczania
typowego dla szkoły w danej epoce,
kładąc szczególny nacisk na
stosowaną metodykę nauczania i
uczenia się.

dokonać podstawowej analizy
modelu nauczania typowego dla
szkoły w danej epoce, kładąc
nacisk na stosowaną metodykę
nauczania i uczenia się.

dokonać analizy modelu
nauczania typowego dla szkoły
w danej epoce, kładąc nacisk na
stosowaną metodykę nauczania
i uczenia się.

dokonać pogłebionej analizy modelu
nauczania typowego dla szkoły
w danej epoce, kładąc nacisk na
stosowaną metodykę nauczania
i uczenia się oraz poddając
krytycznej ocenie skuteczność
analizowanego modelu.

P_U02

dokonać analizy i interpretacji
współczesnych kontekstów
historycznych dyskursów
z obszaru edukacji
i wychowania.
.

dokonać prostej analizy i
interpretacji współczesnych
kontekstów historycznych
dyskursów z obszaru edukacji
i wychowania.

P_K01

podjąć dyskusji na temat
uniwersalnych aspektów edukacji i
wychowania – na przestrzeni
wieków oraz współcześnie–
argumentując własne stanowisko,
przyjmując rzeczową polemikę.

podjąć dyskusję na temat
wybranych uniwersalnych
aspektów edukacji i wychowania
– na przestrzeni wieków oraz
współcześnie– argumentując
w ograniczonym zakresie własne
stanowisko, przyjmując rzeczową
polemikę.

P_W02

dokonać analizy i interpretacji
współczesnych kontekstów
historycznych dyskursów
z obszaru edukacji i wychowania.

podjąć dyskusję
na temat uniwersalnych aspektów
edukacji i wychowania – na
przestrzeni wieków oraz
współcześnie– argumentując w
własne stanowisko, przyjmując
rzeczową polemikę.

dokonać szczegółowej analizy
i interpretacji współczesnych
kontekstów historycznych
dyskursów z obszaru edukacji
i wychowania, wykazując wiedzę na
temat uwarunkowań decydujących
o zróżnicowanych kontekstach
analizowanych dyskursów.
podjąć dyskusję na temat
uniwersalnych aspektów edukacji
i wychowania – na przestrzeni
wieków oraz współcześnie–
argumentując własne stanowisko,
przyjmując skuteczną polemikę w
oparciu o przykłady z życia.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

4

9

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

2

2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Kot S., Historia wychowania, t. 1–2; Warszawa 1996.

Kupisiewicz Cz., Z dziejów teorii i praktyki wychowania: podręcznik akademicki, Kraków 2012.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Możdżeń S., Zarys historii wychowania, cz. 1–3.Kielce 1996.

Sztobryn S., Historia wychowania [w:] Pedagogika T.1, pod red. B. Śliwerskiego, Gdańsk 2006.
Inne materiały dydaktyczne:
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WSPÓŁCZESNE ASPEKTY PEDAGOGIKI SZKOLNEJ
Wydział Zamiejscowy w Szczecinek
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
I/2
dr Daria Sikorska
-

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia
niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
metoda problemowa, dyskusja

Wykłady

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
Ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych,
historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw.

P_W01

K_W03

Umiejętności:
P_U01

Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu
analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych,
a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

K_U02

P_U02

Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i
prowadzenie prostych badań pedagogicznych.

K_U05

Kompetencje społeczne:
Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i
odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.

P_K01

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA (N)
Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

Wykłady:

W1

Efektywne formy zapobiegania przemocy w szkole.

K_U01

W2

Działania rozwijające kompetencje uczniowskie w zakresie regulacji konfliktu.

K_U01, K_U02, K_K01

W3

Jak budować swój autorytet.

K_W01, K_U02, K_K01

W4

Efektywna współpraca z rodzicami.

K_W01, K_U01 K_K01

W5

Wielokulturowość w szkole.

K_W01, K_U01 K_K01
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której weryfikowany
jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji

W 3-5
Umiejętności:

P_U01

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji

W 1,2,4,5

P_U02

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji

W 2,3
Kompetencje społeczne:

P_K01

Wypowiedź ustna, udział w dyskusji

W 2,3,4,5

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

nie ma uporządkowanej wiedzy na

ma uporządkowaną podstawową

ma uporządkowaną szczegółową

ma uporządkowaną
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temat wychowania i kształcenia,
jego filozoficznych, społecznokulturowych, historycznych,
biologicznych, psychologicznych i
medycznych podstaw.

wiedzę na temat wychowania
i kształcenia oraz jego
filozoficznych, społecznokulturowych, historycznych,
biologicznych, psychologicznych
i medycznych podstaw.

wiedzę na temat wychowania
i kształcenia, jego filozoficznych,
społeczno-kulturowych,
historycznych, biologicznych,
psychologicznych i medycznych
podstaw.

wyczerpującą wiedzę na temat
wychowania i kształcenia, jego
filozoficznych, społecznokulturowych, historycznych,
biologicznych, psychologicznych
i medycznych podstaw.

P_U01

wykorzystywać podstawowej
wiedzy teoretycznej z zakresu
pedagogiki oraz powiązanych
z nią dyscyplin w celu analizowania
i interpretowania problemów
edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych
i pomocowych, a także motywów i
wzorów ludzkich zachowań.

wykorzystywać w stopniu
ograniczonym podstawową
wiedzę teoretyczną z zakresu
pedagogiki oraz powiązanych
z nią dyscyplin w celu ogólnego
analizowania i interpretowania
prostych problemów
edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych, kulturalnych i
pomocowych, a także wybranych
motywów i wzorów ludzkich
zachowań.

wykorzystywać
podstawową wiedzę teoretyczną z
zakresu pedagogiki oraz
powiązanych z nią dyscyplin w
celu analizowania i
interpretowania typowych
problemów edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych,
kulturalnych i pomocowych, a
także motywów i wzorów
ludzkich zachowań.

wykorzystywać podstawową wiedzę
teoretyczną z zakresu pedagogiki
oraz powiązanych z nią dyscyplin w
celu pełnego analizowania i
interpretowania wszystkich
problemów edukacyjnych,
wychowawczych, opiekuńczych,
kulturalnych i pomocowych, a także
motywów i wzorów ludzkich
zachowań.

P_U02

dokonać analizy przykładów badań
oraz konstruować i prowadzić
prostych badań pedagogicznych.

dokonać podstawowej analizy
przykładów badań oraz
konstruować i prowadzić proste
badania pedagogiczne.

dokonać szczegółowej analizy
przykładów badań oraz
konstruować i prowadzić proste
badania pedagogiczne.

dokonać wyczerpującej analizy
i interpretacji przykładów badań
oraz konstruować i prowadzić proste
badania pedagogiczne.

P_K01

docenić znaczenia nauk
pedagogicznych dla utrzymania i
rozwoju prawidłowych więzi
w środowiskach społecznych
ani odnosić wiedzy do
projektowania własnych działań
zawodowych.

docenić w stopniu ograniczonym
znaczenie nauk pedagogicznych
dla utrzymania i rozwoju
prawidłowych więzi
w środowiskach społecznych
oraz wybiórczo odnosić wiedzę
do projektowania własnych
działań zawodowych.

docenić znaczenie nauk
pedagogicznych dla utrzymania
i rozwoju prawidłowych więzi
w środowiskach społecznych
oraz odnosić wiedzę
do projektowania własnych
działań zawodowych.

docenić znaczenie nauk
pedagogicznych dla utrzymania
i rozwoju prawidłowych więzi
w środowiskach społecznych
oraz efektywnie odnosić wiedzę
do projektowania własnych działań
zawodowych.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

4

9

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

2

2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

D.Biernat, Strategie radzenia sobie dzieci i młodzieży w sytuacji konfliktowej, Wydawnictwo Difin SA 2010.

Cindy J. Christopher, Nauczyciel - rodzic : skuteczne porozumiewanie się, GWP, Gdańsk 2009.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Monks C.P., Coine I. (red.), Przemoc i mobbing w szkole w domu, w miejscu pracy, Wyd. PWN, Warszawa 2012.
Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PODSTAWY EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Nazwa specjalności:

fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych

Rodzaj modułu kształcenia:

II/III

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Dr Izabela Stelmasiak
Wiedza z podstaw pedagogiki, oraz problemów pedagogiki współczesnej

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/ zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

30

4

2

36

Studia niestacjonarne

20

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
metoda podająca, metoda problemowa, multimedia
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:

P_W01

Definiuje pojęcie edukacji włączającej. Charakteryzuje miejsce edukacji włączającej w systemie oddziaływań
pedagogicznych.

K_W13, K_W14

Umiejętności:
P_U01

Potrafi odnieść kontekst teoretyczny do konkretnych działań edukacyjno-wychowawczych w aspekcie
przeciwdziałania wykluczaniu społecznemu. Potrafi określić zakres włączania. Wskazuje problemy włączania osób o
specjalnych potrzebach oraz potrafi wskazać obszary poszukiwania rozwiązać w tej kwestii.

K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Dostrzega potrzebę troszczenia się o wszystkich członków społeczeństwa. Wykazuje empatię pedagogiczną.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA (N)

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Wykład:

W1

Prawo do edukacji jako podstawowe prawo człowieka. Rozwój idei równego dostępu do edukacji w kontekście
historycznym.

P_W01; P_U01;
P_K01

W2

Kontekstualizacja idei edukacji włączającej.

P_W01; P_U01;
P_K01

W3

Edukacja włączająca w strukturze formalno – prawnej.

P_W01; P_U01;
P_K01

W4

Edukacja włączająca wobec integracji.

P_W01; P_U01;
P_K01

W5

Mechanizmy stygmatyzacji w systemie edukacji.

P_W01; P_U01;
P_K01

W6

Metody i formy zajęć w edukacji włączającej.

P_W01; P_U01;
P_K01

W7

Inteligencje wielorakie wg Gardnera i ich znaczenie w edukacji włączającej.

P_W01; P_U01;
P_K01

W8

Zachowania trudne i ich wpływ na pracę w klasie.

P_W01; P_U01;
P_K01

W9

Sposoby organizacji środowiska szkolnego aby miało ono charakter włączający.

P_W01; P_U01;
P_K01

W10

Ocena i dyskusja nad projektami edukacyjnymi.

P_W01; P_U01;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Wiedza:
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P_W01

Projekt edukacyjny

W 1-10
Umiejętności:

P_U01

Projekt edukacyjny

W 1-10
Kompetencje społeczne:

P_K01

Projekt edukacyjny

W 1-10
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie definiuje pojęcia edukacji
włączającej ani nie charakteryzuje
miejsca edukacji włączającej w
systemie oddziaływań pedagogicznych.

definiuje w sposób elementarny
pojęcia edukacji włączającej
oraz charakteryzuje ogólnie
miejsce edukacji włączającej
w systemie oddziaływań
pedagogicznych.

definiuje pojęcie edukacji
włączającej oraz
charakteryzuje miejsce
edukacji włączającej
w systemie oddziaływań
pedagogicznych.

definiuje wyczerpująco pojęcie
edukacji włączającej oraz
charakteryzuje szczegółowo
miejsce edukacji włączającej
w systemie oddziaływań
pedagogicznych.

odnieść kontekst teoretyczny
do prostych działań edukacyjnowychowawczych
w aspekcie przeciwdziałania
wykluczaniu społecznemu.
Potrafi określić podstawowy
zakres włączania, wskazać
typowe problemy włączania
osób o specjalnych potrzebach
oraz przykładowe obszary
poszukiwania rozwiązań w tej
kwestii.

odnieść kontekst teoretyczny
do konkretnych działań
edukacyjnowychowawczych w aspekcie
przeciwdziałania
wykluczaniu społecznemu.
Potrafi określić zakres
włączania, wskazać
problemy włączania osób o
specjalnych potrzebach oraz
obszary poszukiwania
rozwiązań w tej kwestii.

odnieść kontekst teoretyczny
do konkretnych działań
edukacyjno-wychowawczych
w aspekcie przeciwdziałania
wykluczaniu społecznemu.
Potrafi określić i uzasadnić
zakres włączania, wskazać
problemy włączania osób
o specjalnych potrzebach oraz
obszary poszukiwania
rozwiązań w tej kwestii.

dostrzec umiarkowaną potrzebę
troszczenia się o wszystkich
członków społeczeństwa oraz
wykazać się ograniczoną
empatią pedagogiczną.

dostrzec potrzebę troszczenia
się
o wszystkich członków
społeczeństwa oraz wykazać
się empatią pedagogiczną.

dostrzec potrzebę
i konieczność troszczenia się
o wszystkich członków
społeczeństwa oraz wykazać
się wysoką empatią
pedagogiczną.

P_U01

P_K01

odnieść kontekstu teoretycznego do
konkretnych działań edukacyjnowychowawczych w aspekcie
przeciwdziałania wykluczaniu
społecznemu ani określić zakresu
włączania. Nie potrafi wskazać
problemów włączania osób o
specjalnych potrzebach ani obszarów
poszukiwania rozwiązań w tej kwestii.

dostrzec potrzeby troszczenia się o
wszystkich członków społeczeństwa
ani wykazać się empatią pedagogiczną.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

30

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

6

6

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

4

14

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

4

4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

36/1,5 ECTS

26/1 ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Gogacz A.K. (red.) Profilaktyczne podejście w edukacji włączającej. Działania nauczycieli szkół podstawowych różnicujące pracę w klasie. Bogazici Univeristy
Press, Istanbul 2013.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Janiszewska-Nieścioruk J., (red.) Edukacja integracyjna i włączająca w doświadczeniach pedagogów i nauczycieli. Oficyna wydawnicza Uniwersytetu
Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012.

Zacharuk T., Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008.
Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

WUP: MEDIACJE I KONFLIKT
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne :

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
fakultatywny, zajęcia o charakterze praktycznym
II/3
dr Marzena Łukomska
Zaliczone kursy: Komunikacja społeczna i interpersonalna, Warsztat umiejętności
pedagogicznych.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultacje

Egzamin/ zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Warsztaty

metody aktywizujące, praca grupowa, zadania zespołowe z indywidualną kontrolą osiągnięć, zadania
indywidualne, dyskusja, burza mózgów, projekt (scenariusz)
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
Zna i rozumie rodzaje, sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych.

P_W01

K_W06

Umiejętności:
Umie dostrzec mechanizmy funkcjonowania jednostek i grup społecznych; zdaje sobie sprawę z podmiotowej roli
człowieka w różnych strukturach społecznych.

P_U01

K_U13

Kompetencje społeczne:
Posługuje się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie wiedzy
pedagogicznej.

P_K01

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Warsztaty:

Wr.1

Definicja konfliktu. Detektory konfliktu.

P_W01; P_U01;
P_K01

Wr.2

Przyczyny konfliktu. Fazy konfliktu.

P_W01; P_U01;
P_K01

Wr.3

Język konfliktu. Emocje w konflikcie.

P_W01; P_U01;
P_K01

Wr.4

Strategie i metody rozwiązywania konfliktów. Techniki wspomagające zarządzanie konfliktem.

P_W01; P_U01;
P_K01

Wr.5

Mediacje: rodzaje mediacji i sposoby prowadzania mediacji.

P_W01; P_U01;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Projekt (scenariusz), udział w dyskusji, zadanie zespołowe, zadanie indywidualne

Warsztat 1-5

Umiejętności:
P_U01

Projekt (scenariusz), udział w dyskusji, zadanie zespołowe, zadanie indywidualne, obserwacja

Warsztat 1-5

Kompetencje społeczne:
P_K01

Projekt (scenariusz), udział w dyskusji, zadanie zespołowe, zadanie indywidualne obserwacja

Warsztat 1-5

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie

165

rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

gotów:

gotów:

/potrafi/jest gotów:

P_W01

rodzajów i sposobów
tworzenia oraz
funkcjonowania relacji
społecznych.

podstawowe rodzaje
i sposoby tworzenia oraz
funkcjonowania relacji
społecznych.

rodzaje, sposoby tworzenia oraz
funkcjonowania relacji społecznych.

rodzaje, sposoby tworzenia
oraz funkcjonowania relacji
społecznych oraz potrafi je
opisać.

P_U01

rozpoznać mechanizmów
funkcjonowania jednostek i
grup społecznych; nie zdaje
sobie sprawy z podmiotowej
roli człowieka w różnych
strukturach społecznych.

rozpoznać podstawowe
mechanizmy funkcjonowania
jednostek i grup społecznych;
zdaje sobie sprawę
z podmiotowej roli człowieka w
różnych strukturach społecznych
w stopniu ograniczonym.

rozpoznać mechanizmy
funkcjonowania jednostek
i grup społecznych; zdaje sobie
sprawęz podmiotowej roli człowieka
w różnych strukturach społecznych.

rozpoznać
i refleksyjnie analizować
mechanizmy funkcjonowania
jednostek i grup społecznych;
zdaje sobie sprawę
z podmiotowej roli człowieka
w różnych strukturach
społecznych.

P_K01

posłużyć się wiedzą w
praktycznej działalności
pedagogicznej ani nie rozumie
społecznego znaczenia wiedzy
pedagogicznej.

w stopniu podstawowym
posługiwać się wiedzą
w praktycznej działalności
pedagogicznej oraz rozumie w
stopniu ograniczonym społeczne
znaczenie wiedzy pedagogicznej.

posługiwać się wiedzą
w praktycznej działalności
pedagogicznej oraz rozumie
społeczne znaczenie wiedzy
pedagogicznej.

systematycznie
i odpowiedzialnie posługiwać
się wiedzą w praktycznej
działalności pedagogicznej
oraz rozumie w pełni
społeczne znaczenie wiedzy
pedagogicznej.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

3

3

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

2

7

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

1

1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

25/1 ECTS

25/1 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Kiezik-Kordzińska, E., Sztuka unikania konfliktów: jak rozmawiać z nauczycielami i kolegami?, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2008.
Maciejewski, J., Dialog czy konfrontacja: interdyscyplinarne studium nad wybranymi metodami rozwiązywania konfliktów, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego, Bydgoszcz 2011.
Deutsch M., Rozwiązywanie konfliktów: teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2005.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Fisher Roger, Ury F., Patton B. Dochodząc do tak: negocjowanie bez poddawania się, Wyd. PWE, Warszawa 2009.

Ury W. Odchodząc od nie: negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, Wyd. PWE, Warszawa 2014.
Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

TEORIA WYCHOWANIA W SZKOLE
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
II / 3
dr Daria Sikorska
Wiedza z teoretycznych podstaw wychowania, psychologii, socjologii, pedagogiki

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laborator
ium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykłady

Metody dydaktyczne
pogadanka, prezentacja, dyskusja, praca w grupach, zadania problemowe, odgrywanie ról
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:

P_W01

Student ma wiedzę o celach wychowania i procesie wychowania oraz o jego komponentach.

K_W03; K_W16

P_W02

Student ma wiedzę o podstawowych środowiskach wychowawczych i o występujących w nich problemach.

K_W07; K_W10

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi określić możliwe pozytywne i negatywne skutki zastosowania określonej metody wychowawczej.

K_U03

P_U02

Student potrafi zaplanować działania wychowawcze w oparciu o poznane metody i formy wychowania.

K_U10

P_U03

Student potrafi dokonać diagnozy problemów wychowawczych występujących w środowisku wychowawczym.

K_U02; K_U06

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie możliwość wystąpienia negatywnych skutków wychowawczych i ich związek z brakiem kompetencji
wychowawcy.

K_K05; K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA (N)

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Wykłady:

W1

Metoda nagradzania i karania w wychowaniu, jej pozytywne i negatywne skutki

P_W01, P_U01;
P_U02; P_K01

W2

Metody oddziaływań indywidualnych, dobór metod i ich skuteczne stosowanie. Metody oddziaływań grupowych, ich
dobór i warunki skuteczności.

P_U01; P_U02;
P_W01; P_K01

W3

Główne środowiska wychowawcze i ich specyfika, wpływ środowiska na efekty wychowania. Style wychowania.

P_W02; P_U03;
P_K01

W4

Samorządność w wychowaniu – metoda J. Korczaka.

P_W01; P_U01;
P_U02; P_K01

W5

Partnerstwo podmiotowość w wychowaniu – wychowanie bez porażek Thomasa Gordona.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Wiedza:
P_W01

Prezentacja - zadanie zespołowe, referat, obserwacja

W 1, 2, 4, 5

P_W02

Prezentacja - zadanie zespołowe, referat, obserwacja

W 3, 5
Umiejętności:

P_U01

Prezentacja - zadanie zespołowe, referat, obserwacja

W 1, 2, 4, 5

P_U02

Prezentacja - zadanie zespołowe, referat, obserwacja

W 2, 4, 5
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P_U03

Prezentacja - zadanie zespołowe, referat, obserwacja

W3
Kompetencje społeczne:

P_K01

Prezentacja - zadanie zespołowe, referat, obserwacja

W 1, 2, 3, 4, 5

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

nie ma wiedzy
o celach wychowania i
procesie wychowania oraz
o jego komponentach.

ma podstawową wiedzę
o celach wychowania
i procesie wychowania oraz o
jego komponentach.

ma szczegółową wiedzę
o celach wychowania i procesie
wychowania oraz o jego komponentach.

ma wyczerpującą wiedzę
o celach wychowania
i procesie wychowania oraz o
jego komponentach.

P_W02

nie ma wiedzy
o podstawowych
środowiskach
wychowawczych
i o występujących
w nich problemach.

ma elementarną wiedzę
o podstawowych środowiskach
wychowawczych i o
występujących w nich
wybranych problemach.

ma szczegółową wiedzę
o podstawowych środowiskach
wychowawczych i o występujących
w nich problemach.

ma wyczerpującą wiedzę
o podstawowych środowiskach
wychowawczych i o
występujących
w nich problemach.

P_U01

rozpoznać możliwych
pozytywnych
i negatywnych skutków
zastosowania określonej
metody wychowawczej.

rozpoznać niektóre możliwe
pozytywne i niektóre
negatywne skutki zastosowania
określonej metody
wychowawczej.

rozpoznać oraz dokonać analizy
możliwości wystąpienia pozytywnych
lub negatywnych skutków zastosowania
określonej metody wychowawczej.

dokonać pogłębionej analizy
możliwości wystąpienia
pozytywnych lub negatywnych
skutków zastosowania określonej
metody wychowawczej poprzez
wskazanie mechanizmów
warunkujących ich oddziaływanie
na osobowość wychowanka.

P_U02

zaplanować działań
wychowawczych
w oparciu o poznane
metody i formy
wychowania.

zaplanować podstawowe
działania wychowawcze w
oparciu o poznane metody i
formy wychowania.

zaplanować najważniejsze działania
wychowawcze w oparciu o poznane
metody i formy wychowania.

zaplanować odpowiednie
działania wychowawcze oraz
skutecznie wykorzystać poznane
metody i formy wychowania.

P_U03

dokonać diagnozy
problemów
wychowawczych
występujących
w środowisku
wychowawczym..

dokonać wstępnej diagnozy
problemów wychowawczych
występujących
w środowisku wychowawczym.

dokonać diagnozy problemów
wychowawczych występujących w
środowisku wychowawczym.

dokonać wyczerpującej diagnozy
problemów wychowawczych
występujących
w środowisku wychowawczym
oraz ją uzasadnić.

P_K01

nie rozumie możliwości
wystąpienia negatywnych
skutków wychowawczych
i ich związku
z brakiem kompetencji
wychowawcy.

rozumie w ograniczonym
zakresie możliwość wystąpienia
negatywnych skutków
wychowawczych i ich związek
z brakiem kompetencji
wychowawcy.

rozumie możliwość wystąpienia
negatywnych skutków wychowawczych
i ich związek z brakiem kompetencji
wychowawcy.

w pełni rozumie możliwość
wystąpienia negatywnych
skutków wychowawczych i ich
związek z brakiem kompetencji
wychowawcy.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

15

20

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Adasiewicz E., Kary i nagrody we współczesnym wychowaniu rodzinnym i szkolnym w opinii młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych (w:) Adasiewicz E.,
Cudak S. (red.), Funkcjonowanie rodziny w globalnych zmianach społecznych, Studia i Monografie Nr 59, Łódź -Warszawa 2015.

Adasiewicz E., Skuteczność i skutki karania i nagradzania w wychowaniu w narracji uczniów szkół ponadgimnazjalnych [w:] Adasiewicz E., Cudak S. (red.),
Współczesna rodzina w Polsce - zagrożenia i nadzieje, Studia i Monografie Nr 65, Łódź – Warszawa 2016.

Gordon T., Wychowanie bez porażek w szkole, Warszawa 1995.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Adasiewicz E., Rola wychowawcy klasy w zapobieganiu niepowodzeniom szkolnym „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy”, nr 5(3) 2015.

Bojarska L., Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole ,Warszawa 2009.

Gordon T., Wychowanie bez porażek, Warszawa 1991.

Gordon T., Wychowanie bez porażek w praktyce, Warszawa 1994.
Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PODSTAWY TERAPII PEDAGOGICZNEJ
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
II/3
dr Ewa Przygońska
Psychologia rozwoju człowieka – znajomość prawidłowości rozwoju psychoruchowego
dziecka.
Psychologia ogólna – wiedza z zakresu rozpoznawania i rozumienia potrzeb w życiu
człowieka oraz umiejętność wskazania cech dojrzałości psychicznej i mechanizmów
obronnych osobowości (wyparcie, agresja, autoagresja, kompensacja itd.)
Filozofia człowieka – znajomość filozoficznych koncepcji człowieka.
Warsztat umiejętności pedagogicznych – znajomość uwarunkowań skutecznej komunikacji
interpersonalnej.
Umiejętność prezentacji na forum grupy posiadanej wiedzy oraz formułowania własnych
opinii, w oparciu o przestudiowaną literaturę.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
Metoda podająca, metoda problemowa, prezentacja multimedialna
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:

P_W01

Zna i rozumie problemy, potrzeby i oczekiwania wszystkich podmiotów procesów edukacji.

K_W15

P_W02

Ma wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej w zakresie trudności w uczeniu się.

K_W16

Umiejętności:
P_U01

Jest przygotowany do działań organizujących i wspierających rozwój oraz procesy uczenia się podmiotów
oddziaływań.

K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

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

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej – pojęcie trudności w uczeniu się.

W2

Trudności w uczeniu się w świetle obowiązujących uregulowań resortu edukacji.

W3

Zaburzenia rozwojowe powodujące trudności w uczeniu się.

P_W01

W4

Przyczyny specyficznych trudności w uczeniu się.

P_W01

W5

Symptomatologia zaburzeń w czytaniu.

P_W01

W6

Symptomatologia zaburzeń w pisaniu.

P_W01

W7

Symptomatologia zaburzeń zdolności matematycznych.

P_W01

W8

Zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego – ich wpływ na karierę szkolną ucznia.

P_W01

W9

Proces terapeutyczny – orientacje terapeutyczne.

P_W02, P_U01,
P_K01

Elementy i formy procesu terapeutycznego.

P_W02, P_U01,
P_K01

W10

P_W01
P_W02, P_U01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK
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Wiedza:
P_W01

Zaliczenie pisemne, program terapii

W. 1, 3-8

P_W02

Zaliczenie pisemne, program terapii

W 2, 9-10
Umiejętności:

P_U01

Zaliczenie pisemne, program terapii

W 2, 9-10
Kompetencje społeczne:

P_K01

Program terapii

W 9-10
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

problemów, potrzeb i oczekiwań
wszystkich podmiotów procesów
edukacji.

ogólnie problemy,
potrzeby i
oczekiwania
wszystkich podmiotów
procesów edukacji.

szczegółowo problemy, potrzeby i
oczekiwania wszystkich podmiotów
procesów edukacji.

wyczerpująco problemy,
potrzeby i oczekiwania
wszystkich podmiotów
procesów edukacji.

ma wiedzę metodyczną w zakresie
praktycznej działalności
pedagogicznej w zakresie trudności
w uczeniu się.

ma szczegółową i
usystematyzowaną wiedzę
metodyczną w zakresie
praktycznej działalności
pedagogicznej w zakresie
trudności w uczeniu się.

przygotować działania organizujące
i wspierające rozwój oraz procesy
uczenia się podmiotów oddziaływań.

przygotować kompleksowe
działania organizujące i
wspierające rozwój oraz
procesy uczenia się
podmiotów oddziaływań.

posługiwać się zdobytą wiedzą w
praktycznej działalności
pedagogicznej, dostrzec społeczne
znaczenie wiedzy pedagogicznej
oraz przejawiać gotowość do
organizowania pomocy z zakresu
terapii pedagogicznej w oparciu o
posiadaną wiedzę i umiejętności.

posługiwać się zdobytą wiedzą
w praktycznej działalności
pedagogicznej, dostrzec
społeczne znaczenie wiedzy
pedagogicznej,
odpowiedzialnie organizować
pomoc z zakresu terapii
pedagogicznej.

P_W02

nie ma wiedzy metodycznej w zakresie
praktycznej działalności pedagogicznej w
zakresie trudności w uczeniu się.

P_U01

przygotować działań organizujących i
wspierających rozwój oraz procesy
uczenia się podmiotów oddziaływań.

P_K01

posługiwać się zdobytą wiedzą w
praktycznej działalności pedagogicznej
ani dostrzec społecznego znaczenia
wiedzy pedagogicznej.

ma podstawową
wiedzę metodyczną w
zakresie praktycznej
działalności
pedagogicznej w
zakresie trudności w
uczeniu się.
przygotować wybrane
działania organizujące
i wspierające rozwój
oraz podstawowe
procesy uczenia się
podmiotów
oddziaływań.
posługiwać się
zdobytą wiedzą w
praktycznej
działalności
pedagogicznej oraz
dostrzec społeczne
znaczenie wiedzy
pedagogicznej.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

15

20

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Poradnik dla nauczycieli, WSiP, Warszawa, 1996.
Grabałowska K. i.in.., Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych, Dom Organizatora, Toruń 1995.
Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole, Wydawnictwo Edukacja Polska,
Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Cytowska B., Winczura B. red., Dziecko z zaburzeniami rozwoju: konteksty diagnostyczne i terapeutyczne, Wyd. Impuls, Kraków 2005.

Jas M., Jarosińska M., Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, Ministerstwo Edukacji
Narodowej, Warszawa 2010.
Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PEDAGOGIKA WIEKU DZIECIĘCEGO
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
II/4
dr Marta Sałapata
Wiedza o przebiegu rozwoju psychofizycznego dziecka w wieku przedszkolnym i
młodszym szkolnym. Wiedza z zakresu teorii kształcenia Umiejętność wyrażania swoich
poglądów w formie ustnej i pisemnej, refleksyjnego myślenia, dyskusji, pracy
indywidualnej i zespołowej, planowania działań.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

30

4

2

36

Studia niestacjonarne

20

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Wykład

metody problemowe i aktywizujące, studium indywidualnych przypadków, metody dyskusji i burzy mózgów,
refleksyjna ewaluacja
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma uporządkowaną wiedzę o zależnościach pomiędzy celami i założeniami edukacji małego dziecka a
prawidłowościami rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego dzieci między 3 a 9 rokiem życia.

K_W09

P_W02

Potrafi wyjaśnić wybrane teorie uczenia się i nauczania małego dziecka i określić ich konsekwencje dla projektowania
działań dydaktycznych i oceny ich efektywności. Definiuje rolę nauczyciela w projektowaniu okazji edukacyjnych
dostosowanych do indywidualnych możliwości dziecka.

K_W15

Umiejętności:
P_U01

Potrafi dokonać analizy i interpretacji przedstawionych sytuacji dydaktycznych w kategoriach poznanych
prawidłowości procesu uczenia się małego dziecka. Dostrzega i krytycznie analizuje problemy i blokady w uczeniu
się małego dziecka – wykorzystując do tego celu kategorie pojęciowe poznanych teorii uczenia się.

K_U02

P_U02

Student potrafi wyjaśnić cele i założenia oceniania kształtującego – potrafi krytycznie ocenić strukturę i jakość
przykładowych ocen opisowych. Rozumie znaczenie ewaluacji formatywnej dla wspierania procesu uczenia się
małego dziecka.

K_U03

P_U03

Potrafi ocenić przydatność wybranych metod i form organizacji pracy do realizacji wskazanych celów edukacyjnych.
Dokonuje krytycznej analizy przedstawionych rozwiązań metodycznych w kategoriach ich efektywności edukacyjnej.

K_U09

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie krytycznej refleksji w ocenie swojej pracy i dążenia do osiągania coraz to lepszych
efektów własnej działalności pedagogicznej. Rozumie potrzebę samodoskonalenia w pracy nauczyciela.

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA (N)

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Pedagogika wieku dziecięcego jako subdyscyplina pedagogiki - jej obszar badawczy i podstawowe pojęcia. Cele
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wobec etapów rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dziecka –
ujęcie porównawcze.

P_W01

W2

Gotowość szkolna dziecka w ujęciu interakcyjnym – istota, wymiary, sposoby oceny, przegląd dostępnych na runku
narzędzi diagnostycznych. Problemy adaptacji dziecka w szkole i ich społeczno-kulturowe uwarunkowania.

P_W01, P_U01

W3

Gotowość do nauki czytania i pisania – składniki, ich pomiar i sposoby kształtowania w praktyce szkolnej

P_W01, P_U01

W4

Czynnościowe podejście do edukacji małego dziecka i jego psychodydaktyczne uwarunkowania (rozwój form
reprezentacji świata w umyśle dziecka w ujęciu J. Brunera a dobór odpowiednich metod pracy).

P_W01, P_W02,
P_U01

W5

Kompetencje kluczowe jako wymiar edukacji małego dziecka – istota i typy kompetencji kluczowych, ich znaczenie
we współczesnej edukacji

P_U01, P_U03

W6

Uczenie się jako kompetencja kluczowa – o kształtowaniu dziecięcej umiejętności samodzielnego uczenia się,
rozpoznawania własnych mocnych stron i braków w tym zakresie. Budowanie poczucia kompetencji i sprawczości.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U03,
P_K01
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W7

Teoria inteligencji wielorakich jako podstawa edukacji wczesnoszkolnej – typy inteligencji , ich cechy
charakterystyczne i rozpoznawanie. Typ inteligencji a styl uczenia się małego dziecka – sposoby diagnozowania i
konsekwencje dydaktyczne.

P_W02, P_U01,
P_U03

W8

Wspieranie rozwoju zdolności twórczych dziecka w edukacji początkowej - metody i strategie indywidualizacji zadań i
form organizacji pracy stosownie do możliwości konkretnego dziecka.

P_W01, P_W02,
P_U01, P_U03,
P_K01

W9

Ocena opisowa i jej znaczenie w pedagogice wieku dziecięcego. Istota, założenia i praktyczne zastosowanie oceniania
kształtującego – analiza przykładów ocen opisowych.

P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01

W10

Współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym, formy pedagogizacji rodziców, zajęcia otwarte jako forma
integracji i aktywizacji rodziców.

P_U02, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Referat/ Prezentacja

W 1-4, 6, 8.

P_W02

Referat/ Prezentacja

W 4, 6-9.
Umiejętności:

P_U01

Referat/ Prezentacja

W. 2-9.

P_U02

Referat/ Prezentacja

W. 9-10.

P_U03

Referat/ Prezentacja

W. 5-8.
Kompetencje społeczne:

P_K01

Referat/ Prezentacja

W. 6, 8-10.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

nie ma uporządkowanej wiedzy o
zależnościach pomiędzy celami i
założeniami edukacji małego dziecka
a prawidłowościami rozwoju
poznawczego, społecznego
i emocjonalnego dzieci między 3 a 9
rokiem życia.

ma uporządkowaną
podstawową wiedzę
o zależnościach pomiędzy
celami
i założeniami edukacji
małego dziecka
a prawidłowościami
rozwoju poznawczego,
społecznego
i emocjonalnego dzieci
między 3 a 9 rokiem życia.

ma uporządkowaną wiedzę
o zależnościach pomiędzy
celami
i założeniami edukacji małego
dziecka a prawidłowościami
rozwoju poznawczego,
społecznego
i emocjonalnego dzieci między
3 a 9 rokiem życia.

ma uporządkowaną
i szczegółową wiedzę o
zależnościach pomiędzy
celami i założeniami edukacji
małego dziecka
a prawidłowościami rozwoju
poznawczego, społecznego
i emocjonalnego dzieci między
3 a 9 rokiem życia.

nie wyjaśnia wybranych teorii uczenia się
i nauczania małego dziecka ani nie
określa ich konsekwencji dla
projektowania działań dydaktycznych i
oceny ich efektywności. Nie definiuje roli
nauczyciela w projektowaniu okazji
edukacyjnych dostosowanych do
indywidualnych możliwości dziecka.

ogólnie wyjaśnia wybrane
teorie uczenia się
i nauczania małego dziecka,
określa ich konsekwencje
dla projektowania działań
dydaktycznych i oceny ich
efektywności. W stopniu
elementarnym definiuje rolę
nauczyciela
w projektowaniu okazji
edukacyjnych
dostosowanych do
indywidualnych możliwości
dziecka.

szczegółowo wyjaśnia
wybrane teorie uczenia się i
nauczania małego dziecka i
określa ich konsekwencje dla
projektowania działań
dydaktycznych i oceny ich
efektywności. Definiuje rolę
nauczyciela w projektowaniu
okazji edukacyjnych
dostosowanych do
indywidualnych możliwości
dziecka.

wyczerpująco wyjaśnia
wybrane teorie uczenia się i
nauczania małego dziecka i
określa ich konsekwencje dla
projektowania działań
dydaktycznych i oceny ich
efektywności. Szczególowo
definiuje rolę nauczyciela
w projektowaniu okazji
edukacyjnych dostosowanych
do indywidualnych
możliwości dziecka.

dokonać analizy i interpretacji
przedstawionych sytuacji dydaktycznych
w kategoriach poznanych prawidłowości
procesu uczenia się małego dziecka ani
problemów i blokad w uczeniu się
małego dziecka– wykorzystując do tego
celu kategorie pojęciowe poznanych
teorii uczenia się.

dokonać podstawowej
analizy i ogólnej
interpretacji
przedstawionych sytuacji
dydaktycznych
w kategoriach poznanych
prawidłowości procesu
uczenia się małego dziecka
oraz prostych problemów
i blokad w uczeniu się
małego dziecka–
wykorzystując do tego celu
kategorie pojęciowe
poznanych teorii uczenia
się.

dokonać szczegółowej analizy
i interpretacji przedstawionych
sytuacji dydaktycznych
w kategoriach poznanych
prawidłowości procesu uczenia
się małego dziecka oraz
wybranych problemów i
blokad w uczeniu się małego
dziecka– wykorzystując do
tego celu kategorie pojęciowe
poznanych teorii uczenia się.

dokonać pogłebionej analizy i
interpretacji przedstawionych
sytuacji dydaktycznych
w kategoriach poznanych
prawidłowości procesu
uczenia się małego dziecka
oraz skomplikowanych
problemów i blokad w uczeniu
się małego dziecka–
wykorzystując do tego celu
kategorie pojęciowe
poznanych teorii uczenia się.

P_U02

wyjaśnić celów i założeń oceniania
kształtującego – krytycznie ocenić
struktury i jakości przykładowych ocen
opisowych. Nie rozumie znaczenia
ewaluacji formatywnej dla wspierania
procesu uczenia się małego dziecka.

wyjaśnić ogólne cele i
założenia oceniania
kształtującego – w stopniu
ograniczonym krytycznie
ocenić strukturę i jakość
przykładowych ocen
opisowych. Rozumie
znaczenie ewaluacji
formatywnej dla wspierania
procesu uczenia się małego
dziecka.

wyjaśnić kluczowe cele i
założenia oceniania
kształtującego – krytycznie
ocenić strukturę i jakość
przykładowych ocen
opisowych. Rozumie
znaczenie ewaluacji
formatywnej dla wspierania
procesu uczenia się małego
dziecka.

wyjaśnić szczegółowe cele i
założenia oceniania
kształtującego –krytycznie
ocenić strukturę i jakość
przykładowych ocen
opisowych. Rozumie
znaczenie ewaluacji
formatywnej dla wspierania
procesu uczenia się małego
dziecka.

P_U03

ocenić przydatności wybranych metod i

ocenić ogólną przydatność

ocenić przydatność wybranych

ocenić przydatność wybranych

Efekty kształcenia

P_W01

P_W02

P_U01
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form organizacji pracy do realizacji
wskazanych celów edukacyjnych ani
dokonać krytycznej analizy
przedstawionych rozwiązań
metodycznych w kategoriach ich
efektywności edukacyjnej.

P_K01

nie rozumie znaczenia krytycznej
refleksji w ocenie swojej pracy ani
dążenia do osiągania coraz to lepszych
efektów własnej działalności
pedagogicznej oraz potrzeby
samodoskonalenia w pracy nauczyciela.

wybranych metod
i form organizacji pracy do
realizacji wskazanych celów
edukacyjnych oraz dokonać
podstawowej analizy
przedstawionych rozwiązań
metodycznych
w kategoriach ich
efektywności edukacyjnej.

metod i form organizacji pracy
do realizacji wskazanych
celów edukacyjnych oraz
dokonać krytycznej analizy
przedstawionych rozwiązań
metodycznych
w kategoriach ich
efektywności edukacyjnej,
dostrzegając ich wady i zalety.

rozumie w ograniczonym
stopniu znaczenie
krytycznej refleksji w
ocenie swojej pracy i
dążeniu do osiągania coraz
to lepszych efektów własnej
działalności pedagogicznej
oraz potrzebę
samodoskonalenia
w pracy nauczyciela.

rozumie znaczenie krytycznej
refleksji w ocenie swojej
pracy, dążeniu do osiągania
coraz to lepszych efektów
własnej działalności
pedagogicznej oraz potrzebę
samodoskonalenia
w pracy nauczyciela.

metod i form organizacji pracy
do realizacji wskazanych
celów edukacyjnych oraz
dokonać wnikliwej analizy
przedstawionych rozwiązań
metodycznych
w kategoriach ich
efektywności edukacyjnej,
wyjaśniając ich wady
i zalety.
rozumie znaczenie krytycznej
refleksji w ocenie swojej
pracy, dążeniu do osiągania
coraz to lepszych efektów
własnej działalności
pedagogicznej oraz potrzebę i
konieczność
samodoskonalenia
w pracy nauczyciela.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

30

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

6

6

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

4

14

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

4

4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

36/1,5 ECTS

26/1 ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:








Klus-Stańska D., Bronk D., Malenda A. (red.). Pedagogika wczesnej edukacji - dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa : Wydawnictwo Akademickie
"Żak" , 2011.
Filipiak E., Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle. Sopot: GWP 2012.
Klus-Stańska D., Adaptacja szkolna siedmiolatków. Olsztyn: Wydawnictwo UWM, 2004.
Adamek I. (red.), Projektowanie i modelowanie edukacji zintegrowanej. Kraków: 2002.
Adamek I. (red.), Rozwiązywanie problemów przez dzieci. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1998.
Oelszlaeger D., Jak uczyć uczenia się: środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków : Oficyna Wydawnicza
"Impuls" , 2007.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Brudnik, Moszyńska, Owczarska, Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie: przewodnik po metodach aktywizujących. Kielce: Wydawnictwo Jedność , cop. 2010.

Inne materiały dydaktyczne:



Przykłady podręczników i materiałów metodycznych dla nauczycieli
Testy dojrzałości szkolnej – dostępne on-line: Koźniewska E., Matuszewski A., Zwierzyńska E. (2010). Skala gotowości edukacyjnej 5-latków.
Obserwacyjna metoda dla nauczycieli. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji; Frydrychowicz A., Koźniewska E., Matuszewski A., Zwierzyńska E.
(2006). Skala gotowości szkolnej. Podręcznik. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

EDUKACJA ZDROWOTNA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Nazwa specjalności:

fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych

Rodzaj modułu kształcenia:

II/4

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

dr Mariola Świderska
Podstawowa wiedza dotycząca zagadnień zdrowia po ukończeniu szkoły średniej oraz
wyniesiona z przedmiotu Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

30

4

2

36

Studia niestacjonarne

20

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
metoda podająca, metoda problemowa

Wykład

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu edukacji zdrowotnej. Student posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu
uwarunkowań zdrowia. Student posiada wiedzę na temat modeli zdrowia. Student posiada wiedzę na temat istoty
edukacji zdrowotnej w różnych środowiskach. Student posiada wiedzę dotyczącą współpracy z mediami.

K_W03

Umiejętności:
P_U01

Student dostrzega istotę zdrowia w życiu człowieka.

K_U01

P_U02

Student potrafi wspierać w samodzielnym zdobywaniu wiedzy będącej przedmiotem edukacji zdrowotnej. Student
potrafi inspirować do edukacji zdrowotnej przez całe życie.

K_U03

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student ma świadomość konieczności uczenia się przez całe życie – ciągłego dokształcania się. Student potrafi
wyznaczyć kierunki własnego kształcenia się i rozwoju. Jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz zdolny do
współpracy z innymi specjalistami.

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Współczesne koncepcje zdrowia i choroby

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

W2

Istota zdrowego żywienia w rozwoju dzieci i młodzieży szkolnej (N)

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01;

W3

Znaczenie aktywności ruchowej dla prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży szkolnej (N)

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01;

W4

Profilaktyka zażywania substancji psychoaktywnych w szkole (N)

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

W5

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole (N)

P_W01; P_W02;
P_U01; P_U02;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Wiedza:
P_W01

Test pisemny, udział w dyskusji

W 1-4
Umiejętności:
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P_U01

Test pisemny, udział w dyskusji

W 1-4

P_U02

Test pisemny, udział w dyskusji

W 1-4
Kompetencje społeczne:

P_K01

Test pisemny, udział w dyskusji

W 1-4

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

podstawowych pojęć z zakresu
edukacji zdrowotnej. Nie
posiada uporządkowanej wiedzy
z zakresu uwarunkowań zdrowia
ani wiedzy na temat modeli
zdrowia, istoty edukacji
zdrowotnej w różnych
środowiskach oraz wiedzy
dotyczącej współpracy z
mediami.

podstawowe pojęcia
z zakresu edukacji zdrowotnej.
Posiada uporządkowaną
podstawową wiedzę
z zakresu uwarunkowań
zdrowia, podstawową wiedzę na
temat modeli zdrowia, istoty
edukacji zdrowotnej
w różnych środowiskach oraz
podstawową wiedzę dotyczącą
współpracy
z mediami.

podstawowe pojęcia
z zakresu edukacji zdrowotnej.
Posiada uporządkowaną
szczególową wiedzę
z zakresu uwarunkowań zdrowia,
szczegółową wiedzę na temat
modeli zdrowia, istoty edukacji
zdrowotnej w różnych środowiskach
oraz szczegółową wiedzę dotyczącą
współpracy z mediami.

P_U01

określić istoty zdrowia w życiu
człowieka.

określić ogólnie istotę zdrowia
w życiu człowieka.

określić istotę zdrowia w życiu
człowieka.

P_U02

wspierać w samodzielnym
zdobywaniu wiedzy będącej
przedmiotem edukacji
zdrowotnej ani inspirować do
edukacji zdrowotnej przez całe
życie.

wspierać w ograniczonym
stopniu
w samodzielnym zdobywaniu
wiedzy będącej przedmiotem
edukacji zdrowotnej oraz w
ograniczonym stopniu
inspirować do edukacji
zdrowotnej przez całe życie.

wspierać
w samodzielnym zdobywaniu
wiedzy będącej przedmiotem
edukacji zdrowotnej oraz inspirować
do edukacji zdrowotnej przez całe
życie.

aktywnie wspierać
w samodzielnym zdobywaniu
wiedzy będącej przedmiotem
edukacji zdrowotnej oraz
twórczo inspirować do
edukacji zdrowotnej przez całe
życie.

P_K01

nie ma świadomości
konieczności uczenia się przez
całe życie – ciągłego
dokształcania się. Nie potrafi
wyznaczyć kierunków własnego
kształcenia się
i rozwoju, nie jest
odpowiedzialny za siebie i
innych ani nie jest zdolny
do współpracy z innymi
specjalistami.

ma świadomość konieczności
uczenia się przez całe życie –
ciągłego dokształcania się.
Potrafi wyznaczyć wstępnie
kierunek własnego kształcenia
się
i rozwoju, jest w ograniczonym
stopniu odpowiedzialny
za siebie
i innych oraz zdolny
do współpracy
z innymi specjalistami.

ma świadomość konieczności
uczenia się przez całe życie –
ciągłego dokształcania się. Potrafi
wyznaczyć różne kierunki własnego
kształcenia się i rozwoju, jest
odpowiedzialny za siebie
i innych oraz zdolny do współpracy
z innymi specjalistami.

ma świadomość konieczności
uczenia się przez całe życie –
ciągłego dokształcania się.
Potrafi wyznaczyć kierunki
własnego kształcenia się
i rozwoju, jest w pełni
odpowiedzialny za siebie
i innych oraz zdolny do
współpracy z innymi
specjalistami.

Efekty kształcenia

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:
podstawowe pojęcia
z zakresu edukacji zdrowotnej.
Posiada uporządkowaną
wyczerpującą wiedzę
z zakresu uwarunkowań
zdrowia oraz szczegółową
wiedzę na temat modeli
zdrowia, istoty edukacji
zdrowotnej w różnych
środowiskach oraz
wyczerpującą wiedzę
dotyczącą współpracy z
mediami.
wyczerpująco określić istotę
zdrowia w życiu człowieka.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

30

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

6

6

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

4

14

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

4

4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

36/1,5 ECTS

26/1 ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Lewicki, Cz. Edukacja zdrowotna-systemowa analiza zagadnień. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.
Boć J., Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
Woynarowska, B. Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Kirschner H., Kopczyński J. red. Aktualne problemy zdrowotne. Wydawnictwo IGNIS, Warszawa 1999.
Rodzina – edukacja zdrowotna i rehabilitacja, oprac. Lesław Niebrój & Maria Kosińska Katowice: Śląska Akademia Medyczna 2003.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PODSTAWY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
II/4
Prof. dr hab. Mieczyczłas Dudek
Wiedza z zakresu usytuowania pedagogiki specjalnej w nurcie nauk pedagogicznych,
psychologicznych i socjologicznych. Wiedza z zakresu specyfiki problemów
podejmowanych na gruncie pedagogiki specjalnej. Umiejętność obiektywnej oceny
konsekwencji niepełnosprawności. Wrażliwość na podstawowe potrzeby osób
niepełnosprawnych. Umiejętność poprawnej prezentacji posiadanej wiedzy oraz własnych
poglądów.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

15

15

Studia niestacjonarne

10

10

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

4

3

37

4

3

27

Konsultacje

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Wykłady

metoda podająca

Ćwiczenia

metody aktywizujące, burza mózgów
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie uwarunkowań niepełnosprawności oraz zna podstawy prawa
regulujące system wsparcia skierowany do niepełnosprawnych.

K_W13; K_W15

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi zinterpretować rodzaje niepełnosprawności oraz metody rewalidacji w ich zakresie.

K_U02, K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student posiada wrażliwość na problemy osób niepełnosprawnych, posiada gotowość do promowania idei integracji
społecznej.

K_K03

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykłady:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Pojęcie pedagogiki specjalnej, przedmiot. Kategorie podmiotów oddziaływań. (N)

P_W01; P_U01;
P_K01

W2

Cele i zadania pedagogiki specjalnej. (N)

P_W01; P_U01;
P_K01

W3

Miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk oraz historyczne uwarunkowania rozwoju.

P_W01; P_U01;
P_K01

W4

Niepełnosprawność i jej definiowanie – wymiar medyczny i pomocy społecznej.

P_W01; P_U01;
P_K01

W5

Uczeń niepełnosprawny i uczeń ze specjalnymi potrzebami w systemie edukacji. (N)

P_W01; P_U01;
P_K01

W6

Dyscypliny szczegółowe pedagogiki specjalnej. Potrzeby specjalne.

P_W01; P_U01;
P_K01

W7

Integracyjna koncepcja kształcenia i wychowania specjalnego. (N)

P_W01; P_U01;
P_K01

W8

Problemy rodziny dziecka niepełnosprawnego.

P_W01; P_U01;
P_K01

W9

Integracja społeczna. Osoba niepełnosprawna na rynku pracy.

P_W01; P_U01;
P_K01

W10

Pomoc osobom niepełnosprawnym w wybranych krajach europejskich.

P_W01; P_U01;
P_K01

176

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćwiczenia:

Lp.

Ćw1

Zadania i podmioty oddziaływań oligofrenopedagogiki.

P_W01; P_U01;
P_K01

Ćw2

Zadania i podmioty oddziaływań surdopedagogiki.

P_W01; P_U01;
P_K01

Ćw3

Zadania i podmioty oddziaływań tyflopedagogiki.

P_W01; P_U01;
P_K01

Ćw4

Zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym jako przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej.

P_W01; P_U01;
P_K01

Ćw5

Etiologia całościowych zaburzeń. Istota autyzmu i zespołu Aspergera. (N)

P_W01; P_U01;
P_K01

Ćw6

Specjalne potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo. (N)

P_W01; P_U01;
P_K01

Ćw7

Funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych w roli ucznia. (N)

P_W01; P_U01;
P_K01

Ćw8

Ortodydaktyka jej cele i zasady.

P_W01; P_U01;
P_K01

Ćw9

Zadania i podmioty oddziaływań oligofrenopedagogiki.

P_W01; P_U01;
P_K01

Ćw10

Zadania i podmioty oddziaływań surdopedagogiki.

P_W01; P_U01;
P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Opracowanie programów wsparcia rozwoju osób niepełnosprawnych

W 1-10, Ćw 1-10

Umiejętności:
P_U01

Opracowanie programów wsparcia rozwoju osób niepełnosprawnych

W 1-10, Ćw 1-10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Opracowanie programów wsparcia rozwoju osób niepełnosprawnych

W 1-10, Ćw 1-10

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie posiada uporządkowanej
wiedzy w zakresie uwarunkowań
niepełnosprawności ani nie zna
podstaw prawa regulujących
system wsparcia skierowanego do
niepełnosprawnych.

posiada uporządkowaną
podstawową wiedzę
w zakresie uwarunkowań
niepełnosprawności oraz zna
ogólnie podstawy prawa
regulujące system wsparcia
skierowany do
niepełnosprawnych.

posiada szczegółową
uporządkowaną wiedzę w zakresie
uwarunkowań niepełnosprawności
oraz zna podstawy prawa regulujące
system wsparcia skierowany do
niepełnosprawnych.

posiada poszerzoną
uporządkowaną wiedzę w
zakresie uwarunkowań
niepełnosprawności oraz zna i
rozumie podstawy prawa
regulujące system wsparcia
skierowany do
niepełnosprawnych.

P_U01

zinterpretować rodzajów
niepełnosprawności ani metod
rewalidacji w ich zakresie.

zinterpretować najczęściej
występujące rodzaje
niepełnosprawności oraz
podstawowe metody
rewalidacji
w ich zakresie.

zinterpretować rodzaje
niepełnosprawności oraz
podstawowe metody rewalidacji w
ich zakresie.

zinterpretować rodzaje
niepełnosprawności oraz
metody rewalidacji w ich
zakresie, uzasadniając ich
wybór.

P_K01

nie posiada wrażliwości
na problemy osób
niepełnosprawnych ani gotowości
do promowania idei integracji
społecznej.

posiada wrażliwość
na problemy osób niepełnosprawnych oraz gotowość do promowania idei integracji społecznej.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

30

20

Egzamin/zaliczenie

3

3

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

12

12

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

37/1,5 ECTS

27/1 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

177

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

75/3 ECTS

75/3 ECTS

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:



Dykcik W., Pedagogika specjalna, Poznań 2007.
Krause A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Kraków 2011.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Krause A., Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych, Kraków 2004.
Speck O., Niepełnosprawni w społeczeństwie, Gdańsk 2004.

Inne materiały dydaktyczne:
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6. Przedmioty specjalnościowe: „Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną”
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

DIAGNOSTYKA W RESOCJALIZACJI
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
III/5
dr Grażyna Durka
Podstawowe pojęcia pedagogiki, w tym pedagogiki resocjalizacyjnej, a także zagadnienia z
obszaru diagnostyki pedagogicznej i socjologii.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia
stacjonarne

15

2

2

19

Studia
niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Metoda problemowa, dyskusja, burza mózgów, praca w grupach
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:

P_W01

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

K_W01

P_W02

Zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma wiedzę o występujących w nich
problemach oraz o przyczynach tych problemów.

K_W10

P_W03

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

K_W12

Umiejętności:
P_U01

Student umie, na podstawie posiadanej wiedzy teoretycznej, rozpoznać, opisać, interpretować motywy oraz sposoby
zachowań wychowanków oraz osób uczących się.

K_U05

P_U02

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

K_U06

P_U03

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

K_U09

Kompetencje społeczne:
P_K01

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

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Ćwiczenia:

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

Ćw1

Teoretyczne podstawy procesu diagnostycznego.

P_W01,P_W02

Ćw2

Struktura procesu diagnostycznego Kompetencje diagnosty.

P_W01, P_U02

Ćw3

Charakterystyka metod i technik wykorzystywanych w diagnozie resocjalizacyjnej.

P_W01, P_W03

Ćw4

Diagnoza niedostosowani społecznego i diagnoza zaburzeń w zachowaniu. Kryteria diagnostyczne.

P_W01,P_W02, P_W03

Ćw5

Skala Niedostosowania Społecznego (SNS) Lesława Pytki.

P_W01, P_U01, P_U03

Ćw6

Diagnoza niedostosowania społecznego w środowisku instytucjonalnym.

P_W01, P_W03

Ćw7

Metody diagnostyczne oparte na aktywności plastycznej.

P_W01, P_W02,
P_W03, P_U03

Ćw8

Swobodne techniki diagnostyczne (obserwacja, rozmowa, wywiad).

P_W01, P_W03

Ćw9

Podstawy zasad diagnozowania sądowo-psychiatrycznego.

P_W03, P_U01

Ćw10

Analiza indywidualnych przypadków.

P_W02, P_W03 P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której weryfikowany
jest EK
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Wiedza:
P_W01

Indywidualny przypadek, aktywność na ćwiczeniach

Ćw. 1-8

P_W02

Indywidualny przypadek, aktywność na ćwiczeniach

Ćw. 1, 4, 7, 10

P_W03

Indywidualny przypadek, aktywność na ćwiczeniach

Ćw.3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
Umiejętności:

P_U01

Indywidualny przypadek, aktywność na ćwiczeniach

Ćw. 5, 9

P_U02

Indywidualny przypadek, aktywność na ćwiczeniach

Ćw. 2

P_U03

Indywidualny przypadek, aktywność na ćwiczeniach

Ćw. 5, 7
Kompetencje społeczne:

P_K01

Indywidualny przypadek, aktywność na ćwiczeniach

Ćw. 10

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

elementarnej terminologii
używanej w pedagogice,
poszerzonej w zakresie właściwym
dla studiowanej specjalności ani
sposobów jej zastosowania w
obrębie pokrewnych dyscyplin
naukowych.

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

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

elementarną terminologię używaną
w pedagogice, poszerzoną w
zakresie właściwym dla
studiowanej specjalności oraz
sposoby jej zastosowania
w obrębie pokrewnych dyscyplin
naukowych, podaje przykłady
z praktyki.

P_W02

procesów tworzenia się
i oddziaływania głównych
środowisk wychowawczych, nie
ma wiedzy o występujących w nich
problemach oraz o przyczynach
tych problemów.

wybiórczo procesy tworzenia się
i oddziaływania głównych
środowisk wychowawczych, ma
podstawową wiedzę o
występujących w nich
problemach oraz niektórych
przyczynach tych problemów.

procesy tworzenia się
i oddziaływania głównych
środowisk wychowawczych, ma
szczegółową wiedzę o
występujących w nich
problemach oraz o najczęściej
występujących przyczynach tych
problemów.

procesy tworzenia się
i oddziaływania głównych
środowisk wychowawczych, ma
poszerzoną i usystematyzowaną
wiedzę o występujących
w nich problemach oraz
przyczynach tych problemów.

P_W03

nie ma elementarnej wiedzy
o projektowaniu i prowadzeniu
badań diagnostycznych
w praktyce pedagogicznej,
poszerzonej w odniesieniu do
studiowanej specjalności
i uwzględniającej aktualne potrzeby
w tym zakresie.

ma elementarną wiedzę
o projektowaniu i prowadzeniu
wybranych badań
diagnostycznych w praktyce
pedagogicznej, poszerzonych
w odniesieniu do studiowanej
specjalności i uwzględniających
aktualne potrzeby w tym
zakresie.

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

ma elementarną i uporządkowaną
wiedzęo projektowaniu
i prowadzeniu badań
diagnostycznych w praktyce
pedagogicznej, poszerzonych w
odniesieniu do studiowanej
specjalności i uwzględniających
aktualne potrzeby w tym zakresie.

P_U01

na podstawie posiadanej wiedzy
teoretycznej, rozpoznać, opisać,
interpretować motywów
i sposobów zachowań
wychowanków ani osób uczących
się.

na podstawie posiadanej wiedzy
teoretycznej, w ograniczonym
zakresie rozpoznać, ogólnie
opisać, interpretować niektóre
motywy i niektóre sposoby
zachowań wychowanków oraz
osób uczących się.

na podstawie posiadanej wiedzy
teoretycznej rozpoznać,
szczegółowo opisać,
interpretować motywy i niektóre
sposoby zachowań
wychowanków oraz osób
uczących się.

na podstawie posiadanej wiedzy
teoretycznej, rozpoznać,
wyczerpująco opisać i krytycznie
interpretować motywy i sposoby
zachowań wychowanków oraz osób
uczących się.

P_U02

korzystając z wiedzy teoretycznej,
diagnozować problemów
pedagogicznych w odniesieniu do
działalności praktycznej.

korzystając z wiedzy
teoretycznej, wstępnie
diagnozować proste problemy
pedagogiczne w odniesieniu do
działalności praktycznej.

korzystając z wiedzy
teoretycznej, diagnozować
problemy pedagogiczne
w odniesieniu do działalności
praktycznej.

korzystając z wiedzy teoretycznej,
diagnozować i interpretować
skomplikowane problemy
pedagogiczne w odniesieniu do
działalności praktycznej.

P_K01

nie posługuje się wiedzą
w praktycznej działalności
pedagogicznej, nie rozumie
społecznego znaczenie wiedzy
pedagogicznej.

w stopniu ograniczonym
posługuje się wiedzą w
praktycznej działalności
pedagogicznej oraz rozumie
społeczne znaczenie wiedzy
pedagogicznej.

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

systematycznie
i odpowiedzialnie posługuje się
wiedzą w praktycznej działalności
pedagogicznej, w pełni rozumie
społeczne znaczenie wiedzy
pedagogicznej.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

25

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym

180

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

50/2 ECTS

50/2 ECTS

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, Wyd. PWN, Warszawa 2008.
Skala Nieprzystosowania Społecznego – rozszerzona instrukcja stosowania, [w:] L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne,
diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki specjalnej, Warszawa 2000, ss. 376-429.
Stanik J. M., Diagnozowanie niedostosowania społecznego i asocjalności, [w:] Resocjalizacja t. 1, Urban B., Stanik J.M. (red.), Wyd. PWN, Warszawa
2008, ss. 168-202.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Sałabania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.

Rysunek dziecka w diagnozie psychopedagogicznej, Wyd. Verlag Dashofer, Warszawa 2013.

Wosz-Tatara H., Jak interpretować rysunki dziecka, Wyd. Psychoskok, Konin 2012. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.
Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I-go stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Nazwa specjalności:

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
III/5
dr Wiesław Lesner
Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii obejmująca znajomość
zagadnień dotyczących funkcjonowania człowieka i identyfikowania jego potrzeb oraz zadań
poszczególnych środowisk wychowawczych i mechanizmów regulujących funkcjonowanie w
grupach społecznych.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

30

6

3

54

20

6

3

39

Wykład

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

15

Studia
niestacjonarne

10

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
metoda podająca wykład aktywizujący, metoda problemowa, prezentacja multimedialna
praca indywidualna, praca w grupach, prezentacja
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna, potrafi nazwać i opisać podstawowe struktury społeczne, środowiska i instytucje istotne dla resocjalizacji.

K_W07

P_W02

Zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk oddziaływań resocjalizacyjnych, ma wiedzę o
występujących w nich problemach oraz o przyczynach tych problemów.

K_W10

Umiejętności:
P_U01

Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną w odniesieniu do konkretnych sytuacji pedagogicznej praktyki
resocjalizacyjnej.

K_U03

P_U02

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

K_U06

Kompetencje społeczne:
P_K01

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

K_K04

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

W1

Pedagogika resocjalizacyjna jako dyscyplina naukowa: przedmiot, cele i zakres pedagogiki resocjalizacyjnej.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

W2

Interdyscyplinarny charakter pedagogiki resocjalizacyjnej.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

W3

Norma i patologia w zachowaniu ludzkim. Kryteria różnicujące, czynniki i cechy.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

W4

Objawy nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży: objawy, stadia i typologie nieprzystosowania społecznego.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

W5

Patomechanizmy zaburzeń w zachowaniu: przegląd patomechanizmów związanych ze środowiskiem rodzinnym i
szkolnym nieletnich.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

W6

Mapa obszarów pracy resocjalizacyjnej: zachowania antyspołeczne, uzależnienia, patologie seksualne, patologie
środowiska rodzinnego, wykluczenie społeczne (lobbing, bezdomność, dzieci ulicy).

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

W7

Kara jako przedmiot zainteresowania pedagogiki resocjalizacyjnej. Wychowawczy charakter kary resocjalizacyjnej.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

W8

Socjalizacja i profilaktyka: modele oddziaływań socjalizacyjnych i profilaktycznych, poziomy oddziaływań
profilaktycznych.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

W9

Rozwój praktyki resocjalizacyjnej w Polsce : instytucje wychowania resocjalizującego, sądy dla nieletnich, kuratela
sądowa.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

W10

Placówki resocjalizacyjne i resocjalizacyjno-wychowawcze. System kierowania

P_W01; P_W02; P_U01;
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P_K01
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

Lp.

Ćwiczenia:

Ćw1

Patologia społeczna: patologia społeczne a zjawiska patologiczne.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

Ćw2

Zachowania paraprzestępcze i przestępcze.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

Ćw3

Przegląd koncepcji na wychowanie dzieci i młodzieży moralnie zaniedbanej (Kwintylian, Erazm z Rotterdamu, Vives,
Komeński, Salzmann).

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

Ćw4

Rozwój zorganizowanej opieki nad nieletnimi w Europie.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

Ćw5

Zakłady wychowawczo-poprawcze w dawnej Polsce.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

Ćw6

Europejskie nurty w opiece nad nieletnimi w XIX i na początku XX w.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

Koncepcje resocjalizacji nieletnich (Grzegorzewska, Han-Ilgiewicz, Lipkowski, Konopnicki, Czapów ,Jedlewski).

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

Koncepcja twórczej resocjalizacji Konopczyńskiego.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

Profilaktyka przestępczości nieletnich - mediacje, pedagog rodzinny, wychowawca podwórkowy, pedagog ulicy.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

Kara kryminalna i kara pozbawienia wolności: koncepcje kary kryminalnej, funkcje kary pozbawienia wolności.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

Resocjalizacja w zakładach karnych: zadania personelu zakładu karnego, zasady funkcjonowania społeczności
więziennej.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

Probacja jako rodzaj sankcja kryminalna - filozofia probacji, ujęcia definicyjne, probacja jako resocjalizacja wspierająca.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

Oddziaływania korekcyjno-resocjalizacyjne w warunkach izolacji penitencjarnej: uzależnienia.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

Oddziaływania korekcyjno-resocjalizacyjne w warunkach izolacji penitencjarnej: przemoc seksualna.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

Podkultura więzienna i jej wpływ na przebieg procesu resocjalizacji w warunkach izolacji.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

Organizowanie pracy resocjalizacyjnej w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

Resocjalizacyjne zadania młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

Ćw18

Modele pracy z nieletnimi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym w warunkach młodzieżowych ośrodków
socjoterapii.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

Ćw19

Zapobieganie patologii życia społecznego uczniów w warunkach szkoły ogólnodostępnej - możliwości działań
profilaktycznych i interwencyjnych.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

Kompetencyjne i osobowościowe uwarunkowania skuteczności oddziaływań kadry resocjalizacyjnej.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01

Ćw7
Ćw8
Ćw9
Ćw10
Ćw11
Ćw12
Ćw13
Ćw14
Ćw15
Ćw16
Ćw17

Ćw20

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której weryfikowany
jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Praca pisemna (esej)

W. 1-10, Ćw. 1-20

P_W02

Kolokwium zaliczeniowe

W. 1-10, Ćw. 1-20
Umiejętności:

P_U01

Kolokwium zaliczeniowe

W. 1-10, Ćw. 1-20

P_U02

Praca pisemna (esej)

W. 1-10, Ćw. 1-20
Kompetencje społeczne:

P_K01

W. 1-10, Ćw. 1-20

Praca pisemna (esej), kolokwium zaliczeniowe.
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

nie nazwa i nie opisuje
podstawowych struktur
społecznych, środowisk
i instytucji istotnych
dla resocjalizacji.

nazwa i opisuje ogólnie
podstawowe struktury społeczne,
wybrane środowiska i instytucje
istotne dla resocjalizacji.

nazwa i szczegółowo opisuje
podstawowe struktury społeczne,
kluczowe środowiska i instytucje
istotne dla resocjalizacji.

nazwa i wyczerpująco opisuje
podstawowe struktury społeczne,
środowiska i instytucje istotne
dla resocjalizacji, odnosząc się do
wszystkich obszarów działalności
resocjalizacyjnej.

P_W02

procesów tworzenia się
i oddziaływania głównych
środowisk oddziaływań
resocjalizacyjnych, nie posiada
wiedzy o występujących
w nich problemach oraz

procesy tworzenia się
i oddziaływania głównych
środowisk oddziaływań
resocjalizacyjnych, posiada
ogólną wiedzę o występujących
w nich problemach

procesy tworzenia się
i oddziaływania głównych
środowisk oddziaływań
resocjalizacyjnych, posiada
szeroką szczegółową
o występujących

procesy tworzenia się
i oddziaływania głównych
środowisk oddziaływań
resocjalizacyjnych, posiada
wyczerpującą wiedzę
o występujących
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o ich przyczynach.

i ich przyczynach.

w nich problemach
i ich przyczynach.

P_U01

wykorzystać wiedzy teoretycznej w
odniesieniu do konkretnych sytuacji
pedagogicznej praktyki
resocjalizacyjnej.

wykorzystać
w ograniczonym zakresie wiedzę
teoretyczną w odniesieniu
do prostych sytuacji
pedagogicznej praktyki
resocjalizacyjnej.

wykorzystać wiedzę teoretyczną
w odniesieniu do konkretnych
typowych sytuacji pedagogicznej
praktyki resocjalizacyjnej, tj.
dobrać modele pracy
resocjalizacyjnej do kategorii
podmiotów oddziaływań.

P_U02

dzięki posiadanej wiedzy
teoretycznej, diagnozować
problemów pedagogicznych
w odniesieniu do działalności
praktycznej.

dzięki posiadanej wiedzy
teoretycznej, wstępnie
diagnozować proste problemy
pedagogiczne w odniesieniu do
działalności praktycznej.

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

w nich problemach
i ich przyczynach.
wykorzystać wiedzę teoretyczną
w odniesieniu do konkretnych
zlożoych sytuacji pedagogicznej
praktyki resocjalizacyjnej;
rozpoznać wpływ ewolucji
w koncepcjach resocjalizacyjnych
na współczesne kierunki
resocjalizacji w środowisku
otwartym i w warunkach
instytucjonalnych.
dzięki posiadanej wiedzy
teoretycznej, diagnozować
i interpretować złożone problemy
pedagogiczne w odniesieniu do
działalności praktycznej.

P_K01

docenić profesjonalizmu ani
dostrzec etycznego wymiaru
własnych działań pedagogicznych;
nie jest zdolny do refleksji nad
własną praktyką.

ogólnie docenić profesjonalizm
i dostrzec etyczny wymiar
własnych działań
pedagogicznych; jest zdolny
w ograniczonym zakresie do
refleksji nad własną praktyką.

docenić profesjonalizm
i dostrzec etyczny wymiar
własnych działań
pedagogicznych; jest zdolny
do refleksji nad własną praktyką.

w pełni docenić profesjonalizm
i dostrzec etyczny wymiar własnych
działań pedagogicznych; jest
całkowicie zdolny
do refleksji nad własną praktyką.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

45

30

Egzamin/zaliczenie

3

3

Udział w konsultacjach

6

6

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

10

25

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

54/2 ECTS

39/1,5 ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:






Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.
Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
2000.
Hołyst B, Kryminologia, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2009.
Urban B., Stanik J.M. (red.), Resocjalizacja, t. 1-2, Wyd. PWN, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Jaworska A., Leksykon resocjalizacji, Wyd. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.
Jędrzejko M., Janusz M., Walancik M., Zachowania ryzykowne i uzależnienia. Zjawisko i uwarunkowania, Wyd. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, WarszawaDąbrowa Górnicza, 2013.

Inne materiały dydaktyczne:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania
pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu
dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

184

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

METODYKA WYCHOWANIA RESOCJALIZACYJNEGO I PRACY RESOCJALIZACYJNEJ
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I-go stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Nazwa specjalności:

fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych

Rodzaj modułu kształcenia:

III/5

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Dr Wiesław Lesner
Znajomość mechanizmów rządzących przeobrażeniami społecznymi;
Znajomość uwarunkowań takich zjawisk społecznych jak: bezrobocie, ubóstwo, patologie społeczne;
Znajomość czynników patogennych dotyczących środowiska rodzinnego;
Ogólna wiedza z zakresu znajomości zagadnień wychowania resocjalizacyjnego i działań resocjalizacyjnych
poznanych w toku studiów.

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Konsultacje

zaliczenie

Suma
godzin

30

6

3

54

20

6

3

39

Wykład

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

15

Studia
niestacjonarne

10

Konwersatoriu
m

Laborator
ium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
wykład , praca w grupie
metoda podająca, metoda problemowa, burza mózgów, dyskusja
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

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

K_W16

Umiejętności:
P_U01

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

K_U09

Kompetencje społeczne:
P_K01

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

K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych efektów
kształcenia

Wykład:

W1

Resocjalizacja w środowisku zamkniętym. Bariery resocjalizacji penalnej.

P_W01;P_U01; P_K01;

W2

Resocjalizacja penitencjarna w świetle teorii uczenia się. Metody resocjalizacji penitencjarnej.

P_W01;P_U01; P_K01;

W3

Resocjalizacja osób przejawiających wzmożone zachowania agresywne. Przełamywanie barier izolacji penitencjarnej.

P_W01;P_U01; P_K01;

W4

Profilaktyka, rehabilitacja i resocjalizacja osób uzależnionych.
Systemy profilaktyki rehabilitacji i resocjalizacji uzależnionych.

P_W01;P_U01; P_K01;

W5

Probacja Rozwój kurateli - rys historyczny. Rola kuratora w postępowaniu sądowym. Działalność resocjalizacyjna
kuratora. Kurator penitencjarny.

P_W01;P_U01; P_K01;

Lp.

Ćwiczenia :

Odniesienie do
przedmiotowych efektów
kształcenia

Ćw1

Mediacja. Mediacja w świetle nowych regulacji prawnych. Mediator - zdania, obowiązki, prawa. Procedury radzenia
sobie z konfliktami. Zasady mediacji.

P_U01; P_K01

Ćw2

Resocjalizacyjna rola sportu i rekreacji Muzyka w oddziaływaniach resocjalizacyjnych. Psycho i socjodrama – jako
metody pracy resocjalizacyjnej.

P_U01; P_K01

Ćw3

Kulturotechnika w oddziaływaniu resocjalizacyjnym.

P_U01; P_K01

Ćw4

Terapia uzależnień w środowisku zamkniętym.

P_U01; P_K01

Ćw5

Analiza wybranych programów terapii uzależnień.

P_U01; P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której weryfikowany jest EK
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Wiedza:
P_W01

Zaliczenie ustne

W. 1-5
Umiejętności:

Udział w dyskusji, zadanie zespołowe

P_U01

W 1-5, ćw 1-5
Kompetencje społeczne:

P_K01

Ćw 1-5

Obserwacja
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

nie ma wiedzy metodycznej
w zakresie praktycznej działalności
pedagogicznej, zwłaszcza w
odniesieniu do studiowanej
specjalności.

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

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

ma poszerzoną
i usystematyzowaną wiedzę
metodyczną w zakresie praktycznej
działalności pedagogicznej, zwłaszcza
w odniesieniu do studiowanej
specjalności.

wybrać metod i form działania,
biorąc pod uwagę ich adekwatność
do problemów występujących w
konkretnych obszarach
działalności pedagogicznej.

wybrać metodę
i formę działania, biorąc pod
uwagę ich adekwatność do
prostych problemów
występujących
w konkretnych obszarach
działalności pedagogicznej,
popełniając nieliczne
akceptowalne błędy.

wybrać różne metody
i formy działania, biorąc pod
uwagę ich adekwatność do
problemów występujących
w konkretnych obszarach
działalności pedagogicznej,
popełniając nieliczne akceptowalne
błędy.

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

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

jest zdolny
do współpracy
i współdziałania
z innymi - specjalistami
i niespecjalistami - zarówno
podczas pracy indywidualnej,
jak i zespołowej
w ograniczonym zakresie.

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

całkowicie i w sposób świadomy jest
zdolny
do współpracy i współdziałania
z innymi - specjalistami i
niespecjalistami - zarówno podczas
pracy indywidualnej,
jak i zespołowej.

P_U01

P_K01

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

45

30

Egzamin/zaliczenie

3

3

Udział w konsultacjach

6

6

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

10

25

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

54/2 ECTS

39/1,5 ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt,

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Resocjalizacja: zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.;

Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 1 i 2/ red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN ; Pedagogium
Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2007.

K. Pospiszyl, Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa 1998;

L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 2005.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Jaworska (red.), Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne;

Kalinowski M., Resocjalizacja nieletnich w państwach europejskich i pozaeuropejskich, Warszawa 2005;

J. Kozaczuk-Maruszak, Zachowania autodestruktywne w warunkach odbywania kary pozbawienia wolności, [w:] Resocjalizacja instytucjonalna. Perspektywy i
zagrożenia, (red.) F. Kozaczuk, Rzeszów 2004;

T. Sakowicz T., Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja, Kraków 2006;

Skafiriak, Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych, Kraków 2007.
Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PODSTAWY KRYMINOLOGII I WIKTYMOLOGII
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:

Nazwa specjalności: Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
Rodzaj modułu kształcenia: fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
Rok / Semestr: III/5
Osoba koordynująca przedmiot: Dr Jerzy Łukomski
Podstawowe pojęcia z zakresu pedagogiki, w tym pedagogiki resocjalizacyjnej, psychologii
i biologii, a także prawa, socjologii i diagnostyki pedagogicznej

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Studia
stacjonarne

15

Studia
niestacjonarne

10

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/zaliczenie

Suma godzin

30

6

3

54

20

6

3

39

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
metoda podająca, metoda problemowa
metoda problemowa, dyskusja, referat, burza mózgów, studium przypadków
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna różne kryminologiczne ujęcia funkcjonowania człowieka, rozumie ich filozoficzne, humanistyczne i
społeczne źródła.

K_W04

P_W02

Ma podstawową wiedzę w kontekście kryminologicznym na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie
biologicznym, psychologicznym oraz społecznym.

K_W05

P_W03

Zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma wiedzę o występujących w nich
problemach oraz o przyczynach tych problemów.

K_W10

Umiejętności:
P_U01

Student na podstawie własnej obserwacji potrafi analizować różne przejawy zachowań przestępczych, wiktymnych i
patologii i wskazać ich przyczyny oraz działania zaradcze.

K_U02

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student posługuje się zdobytą wiedzą kryminologiczną w praktycznej działalności pedagogicznej.

K_K02

P_K02

Jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami prowadzącymi aktywność w
obszarze zwalczania i przeciwdziałania przestępczości - zarówno w pracy indywidualnej jak i zespołowej.

K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Wykład:

Odniesienie do przedmiotowych
efektów kształcenia

W1

Pojęcie i przedmiot zainteresowań badawczych kryminologii. Przestępstwo, przestępca, przestępczość, ofiara
przestępstwa, społeczna reakcja na przestępstwo i przestępczość, jako podstawowe przedmioty zainteresowań
badawczych kryminologii. Kryminologia jako nauka o charakterze interdyscyplinarnym.

P_W01; P_W02; P_W03

W2

Główne nurty (paradygmaty) w i kryminologii. Kryminologia klasyczna, kryminologia pozytywistyczna, kryminologia
antynaturalistyczna, kryminologia neoklasyczna.

P_W01; P_W02; P_W03

W3

Przestępstwo jako przedmiot zainteresowania kryminologii. Prawnokarne i kryminologiczne (socjologiczne) pojęcie
przestępstwa.

P_W03; P_K02

W4

Społeczne postawy wobec przestępczości: problem punitywności postaw społecznych wobec przestępczości i ich
znaczenie praktyczne. Media a przestępczość.

P_W03; P_K02; P_U01;

W5

Przestępca, jako przedmiot badań kryminologicznych. Antropologiczne, biologiczne i psychologiczne koncepcje
etiologii przestępczości. Socjologiczne koncepcje etiologii przestępczości.

P_W01; P_W02; P_W03

W6

Problematyka przestępczości wielokrotnej.

W7

Przestępczość jako przedmiot badań kryminologicznych. Pomiar statystyczny zjawiska przestępczości. Pojęcia
przestępczości ujawnionej, rzeczywistej i ciemnej liczby przestępczości. Rodzaje statystyk kryminalnych (policyjna, P_W01; P_W02; P_W03; P_U01
prokuratorska, sądowa, penitencjarna). Rozmiary, nasilenie, dynamika i struktura przestępczości w Polsce.

W8

Metody pomiaru ciemnej liczby i przestępczości rzeczywistej: badania typu self-report i badania wiktymizacyjne.
Przestępczość w Polsce w świetle badań wiktymizacyjnych na tle porównawczym.

W9

Socjologiczne teorie przestępczości. Współczesna kryminologia środowiskowa.

W10

Pojęcie wiktymologii. Ofiara przestępstwa jako przedmiot badań kryminologicznych. Typologie ofiar. Rola ofiary w
genezie przestępstwa. Pojęcie przestępstw bez ofiar.

P_W01; P_W02; P_W03; P_U01

P_W01; P_K01
P_W01; P_W02; P_W03; P_K01
P_W01; P_W02; P_K01
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W11

Lęk i strach przed przestępczością jako przedmiot badań współczesnej kryminologii i wiktymologii. Źródła lęku przed
P_W01; P_W02; P_W03; P_K01
przestępczością we współczesnych społeczeństwach i jego konsekwencje dla prawa karnego i wymiaru sprawiedliwości.

W12

Pojęcie społecznej kontroli przestępczości. Teoria naznaczania społecznego. Problematyka konsensu społecznego i P_W01; P_W02; P_W03; P_K01;
konfliktu społecznego we współczesnej kryminologii.
P_K02

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych efektów
kształcenia

Ćw1

Surowość kar a rozmiar przestępczości. Zaostrzanie kar drogą do zwalczenia zjawiska przestępczości? Analiza
porównawcza - ujęcie historyczne i geopolityczne. Dyskusja problemowa.

P_W02; P_U01; P_K01; P_K02

Ćw2

Strategie zapobiegania przestępczości – analiza wybranych współczesnych programów przeciwdziałania i zwalczania
przestępczości. Tworzenie i realizacja projektów profilaktycznych ukierunkowanych na zapobieganie przestępczości i
patologiom społecznym. Burza mózgów, dyskusja.

P_U01; P_K01; P_K02

Ćw3

Prawne i społeczne aspekty przestępczości nieletnich – znaczenie instytucjonalnej aktywności profilaktycznej i
resocjalizacyjnej. Analiza danych statystycznych (statystyka policyjna i sądowa).

P_W02; P_U01; P_K01; P_K02

Ćw4

Dlaczego jedni ludzie popełniają przestępstwa a inni nie? Analiza wybranych kazusów – referat (esej)/wypowiedź ustna.

P_W01; P_W02; P_W03; P_U01;
P_K01; P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Test pisemny/studium przypadku

W 1-2, 5-12/Ćw. 4

P_W02

Test pisemny/studium przypadku

W 1-2, 5-12/Ćw. 1, 3-4

P_W03

Test pisemny/studium przypadku

W 1-7, 9, 11-12/Ćw. 4
Umiejętności:

P_U01

Udział w dyskusji - analiza przypadków; wypowiedź ustna - referat problemowy/esej

W 4, 6-7/Ćw. 1-4

Kompetencje społeczne:
P_K01

Analiza przypadków – udział w dyskusji; wypowiedź ustna - referat problemowy/esej

W 8-12 /Ćw. 1-4

P_K02

Analiza przypadków, - udział w dyskusji; wypowiedź ustna - referat problemowy/esej

W 12/Ćw. 1-4

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest gotów:

P_W01

różnych kryminologicznych ujęć
funkcjonowania człowieka, ich
filozoficznych, humanistycznych
i społecznych źródeł.

ogólnie różne
kryminologiczne ujęcia
funkcjonowania człowieka,
ich filozoficzne,
humanistyczne
i społeczne źródła.

różne kryminologiczne ujęcia
funkcjonowania człowieka, ich
filozoficzne, humanistyczne
i społeczne źródła.

różne kryminologiczne ujęcia
funkcjonowania człowieka, ich filozoficzne,
humanistyczne i społeczne źródła oraz
szczegółowo i trafnie przedstawia
kryminologiczne teorie dotyczące
funkcjonowania człowieka.

nie ma podstawowej wiedzy
w kontekście kryminologicznym na temat
rozwoju człowieka w cyklu życia w
aspekcie biologicznym, psychologicznym
oraz społecznym.

ma podstawową wiedzę w
kontekście kryminologicznym
na temat ogólnego rozwoju
człowieka w cyklu życia w
aspekcie biologicznym,
psychologicznym oraz
społecznym.

ma podstawową wiedzę w
kontekście kryminologicznym
na temat rozwoju człowieka w
cyklu życia w aspekcie
biologicznym,
psychologicznym oraz
społecznym oraz i o
rządzących nimi
prawidłowościach.

ma podstawową ugruntowaną wiedzę
w kontekście kryminologicznym na temat
rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie
biologicznym, psychologicznym oraz
społecznym..

procesy tworzenia się i
oddziaływania głównych
środowisk wychowawczych,
ma podstawową wiedzę
o występujących
w nich problemach oraz o
najczęściej występujących
przyczynach tych problemów.

procesy tworzenia się i
oddziaływania głównych
środowisk wychowawczych,
ma szczegółową wiedzę o
występujących w nich
problemach oraz typowych
przyczynach tych problemów.

procesy tworzenia się i oddziaływania
głównych środowisk wychowawczych, ma
poszerzoną i usystematyzowaną wiedzę
o występujących w nich problemach oraz o
przyczynach tych problemów.

na podstawie własnej
obserwacji potrafi
w ograniczonym zakresie
analizować różne przejawy
zachowań przestępczych,
wiktymnych
i patologii oraz wskazać ich
podstawowe przyczyny, a
także zaproponować
działania zaradcze.

na podstawie własnej
obserwacji potrafi analizować
różne przejawy zachowań
przestępczych, wiktymnych i
patologii oraz wskazać ich
przyczyny, a także działania
zaradcze.

na podstawie własnej obserwacji potrafi
analizować różne przejawy zachowań
przestępczych, wiktymnych
i patologii oraz wskazać ich przyczyny, a
także wskazać i uzasadnić propozycję działań
zaradczych.

P_K01

posługiwać się wiedzą kryminologiczną
w praktycznej działalności pedagogicznej.

posługiwać się wiedzą
kryminologiczną
dla rozwiązania niektórych
prostych problemów
praktycznej działalności
pedagogicznej.

posługiwać się wiedzą
kryminologiczną
w praktycznej działalności
pedagogicznej.

świadomie i odpowiedzialnie posługiwać się
wiedzą kryminologiczną w praktycznej
działalności pedagogicznej.

P_K02

nie jest zdolny do współpracy
i współdziałania z innymi - specjalistami
i niespecjalistami - prowadzącymi
aktywność w obszarze zwalczania
i przeciwdziałania przestępczości -

jest zdolny do współpracy
i współdziałania
z innymi - specjalistami
i niespecjalistami prowadzącymi aktywność

jest zdolny do współpracy
i współdziałania z innymi specjalistami i niespecjalistami
- prowadzącymi aktywność w
obszarze zwalczania i

jest zdolny do skutecznej współpracy
i współdziałania z innymi - specjalistami
i niespecjalistami - prowadzącymi
aktywność w obszarze zwalczania
i przeciwdziałania przestępczości - zarówno

P_W02

P_W03

P_U01

procesów tworzenia się
i oddziaływania głównych środowisk
wychowawczych, nie ma wiedzy
o występujących w nich problemach oraz
o przyczynach tych problemów.

na podstawie własnej obserwacji nie
potrafi analizować różnych przejawów
zachowań przestępczych, wiktymnych i
patologii ani wskazać ich przyczyn oraz
działań zaradczych.
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zarówno w pracy indywidualnej,
jak i zespołowej.

w obszarze zwalczania
i przeciwdziałania
przestępczości - zarówno w
pracy indywidualnej,
jak i zespołowej
w ograniczonym stopniu.

przeciwdziałania
przestępczości - zarówno w
pracy indywidualnej, jak i
zespołowej.

w pracy indywidualnej, jak i zespołowej oraz
przejawia inicjatywę w tym obszarze.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

30

Egzamin/zaliczenie

3

3

Udział w konsultacjach

6

6

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

10

25

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h=1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

54/2 ECTS

39/1,5 ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Hołyst B., Kryminologia, wyd. LexisNexis, 2011.
Hołyst B. Wiktymologia, wyd. LexisNexis, 2015.
Kuć M., Kryminologia, wyd. C.H. Beck, 2015.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Bułat K. - Kryminologia. Repetytorium. - wyd. Wolters Kluwer., 2010.
Wójcik J., Kryminologia. Współczesne aspekty, wyd. Wolters Kluwer., 2015.

Inne materiały dydaktyczne:


wybrane teksty prasowe i publikacje przybliżające przypadki przywołane do analizy (kazusy)
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

METODYKA PRACY KURATORA SĄDOWEGO
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:

Nazwa specjalności: Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
Rodzaj modułu kształcenia: fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
Rok / Semestr: III/5
Osoba koordynująca przedmiot: Dr Daria Sikorska
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów): Podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o społeczeństwie i prawa.
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratoriu
m

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
Metoda problemowa, dyskusja, burza mózgów
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:

P_W01

Student zna i rozumie sposoby tworzenia oraz funkcjonowania relacji społecznych
demoralizacji i resocjalizacji.

w obszarze zapobiegania

P_W02

Zna podstawy systemu bezpieczeństwa i zasady higieny pracy w instytucjach edukacyjnych i wychowawczych, ich
praktyczne uwarunkowania, podmioty współdziałające i ich kompetencje oraz realizacje.

K_W06
K_W17

Umiejętności:
P_U01

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

K_U03

P_U02

Posiada umiejętność efektywnego wykorzystania pogłębionej wiedzy o instytucjach powołanych do instytucjonalnej
aktywności resocjalizacyjnej a także procedur i środków do wykonywania zadań zawodowych w organizacji lub
instytucji pozostającej w zainteresowaniu resocjalizacji, profilaktyki społecznej i prewencji kryminalnej.

K_U09, K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student posługuje się zdobytą wiedzą o metodach pracy kuratora sądowego w praktycznej działalności pedagogicznej.

K_K02

P_K02

Jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami prowadzącymi aktywność w
obszarze przeciwdziałania demoralizacji i resocjalizacji – w tym kurateli sądowej zawodowej i społecznej - zarówno w
pracy indywidualnej jak i zespołowej.

K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych efektów
kształcenia

W1

Powstanie i rozwój kurateli sądowej dla nieletnich (geneza instytucji kuratora na świecie i w Polsce, powstanie
pierwszych sądów dla nieletnich, aktualny społeczno-zawodowy model kurateli w Polsce, reforma kurateli w kierunku
zawodowo-społecznym).

P_W01; P_W02; P_U01;
P_U02; P_K02

W2

Kompetencje kuratora sądowego – analiza obowiązujących przepisów i podstaw prawnych.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_U02; P_K02

W3

Rola i zadania rodzinnego kuratora sądowego w postępowaniu rozpoznawczym (wyjaśniającym) i wykonawczym
(diagnozowanie, opracowanie projektu resocjalizacji, realizacja projektu, tzn. opieka, resocjalizacja i terapia).

P_W01; P_W02; P_U01;
P_U02; P_K01; P_K02

W4

Zasady i metody pracy kuratora (casework - praca z indywidualnym przypadkiem, groupwork - praca z grupą
podopiecznych, network - praca ze środowiskiem lokalnym).

P_W01; P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

W5

Uwarunkowania skuteczności pracy kuratorów sądowych (psychopedagogiczne problemy kuratora sądowego - cechy
osobowości, autorytet, rola kształcenia i doskonalenia zawodowego, komponenty osobowościowe podopiecznych a ich
resocjalizacja, uwarunkowania rodzinne podsądnych).

P_W02; P_U01; P_K01;
P_K02

Działalność kuratora sądowego w ramach ośrodków kuratorskich.

P_W02; P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

Konstruowanie scenariuszy i przeprowadzanie zajęć z nieletnimi na terenie ośrodków kuratorskich lub w sali
metodycznej uczelni.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01; P_K02

W6
W7

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach której weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:
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P_W01

Test pisemny/studium przypadku

W 1-4, 7

P_W02

Test pisemny/studium przypadku

W 1-3, 5-6
Umiejętności:

P_U01

Udział w dyskusji - analiza przypadków; wypowiedź ustna - referat problemowy/esej

P_U02

Udział w dyskusji - analiza przypadków; wypowiedź ustna, projekt

W 1-7
W 1-4, 6

Kompetencje społeczne:
P_K01

Analiza przypadków – udział w dyskusji; wypowiedź ustna - referat problemowy/esej

W 1-7

P_K02

Analiza przypadków, - udział w dyskusji; wypowiedź ustna - referat problemowy/esej

W 3-7

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

sposobów tworzenia oraz
funkcjonowania relacji społecznych
w obszarze zapobiegania
demoralizacji i resocjalizacji.

wybrane sposoby tworzenia oraz
funkcjonowania relacji społecznych
w obszarze zapobiegania
demoralizacji i resocjalizacji.

sposoby tworzenia oraz
sposoby tworzenia oraz funkcjonowania
funkcjonowania relacji
relacji społecznych w obszarze
społecznych w obszarze
zapobiegania demoralizacji
zapobiegania demoralizacji i i resocjalizacji, a także znajduje dla tej
resocjalizacji.
wiedzy zastosowanie w praktyce.

podstawy systemu bezpieczeństwa i
wybrane zasad higieny pracy
w instytucjach edukacyjnych
i wychowawczych, wybiórczo ich
praktyczne uwarunkowania,
podmioty współdziałające
i ich kompetencje oraz realizacje.

podstawy systemu
bezpieczeństwa
i kluczowe zasady higieny
pracy w instytucjach
edukacyjnych
i wychowawczych, ich
praktyczne uwarunkowania,
podmioty współdziałające
i ich kompetencje oraz
realizacje.

podstawy systemu bezpieczeństwa
i wszystkie zasady higieny pracy
w instytucjach edukacyjnych
i wychowawczych, ich praktyczne
uwarunkowania, podmioty
współdziałające i ich kompetencje oraz
realizacje.

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

wykorzystać wiedzę teoretyczną
w odniesieniu do trudnych sytuacji
pedagogicznej praktyki (opiekuńczej,
wychowawczej, edukacyjnej,
kulturalnej, pomocowej).

P_U02

efektywnie wykorzystać wiedzy
o instytucjach powołanych
do instytucjonalnej aktywności
resocjalizacyjnej, a także procedur i
środków do wykonywania zadań
zawodowych w organizacji lub
instytucji pozostającej
w zainteresowaniu resocjalizacji,
profilaktyki społecznej i prewencji
kryminalnej.

w ograniczonym zakresie
wykorzystać podstawową wiedzę
o instytucjach powołanych
do instytucjonalnej aktywności
resocjalizacyjnej, a także procedur i
środków do wykonywania zadań
zawodowych w organizacji lub
instytucji pozostającej
w zainteresowaniu resocjalizacji,
profilaktyki społecznej i prewencji
kryminalnej.

wykorzystać szczegółową
wiedzę o instytucjach
powołanych do
instytucjonalnej aktywności
resocjalizacyjnej,
a także procedur i środków
do wykonywania zadań
zawodowych w organizacji
lub instytucji pozostającej
w zainteresowaniu
resocjalizacji, profilaktyki
społecznej
i prewencji kryminalnej.

efektywnie i skutecznie korzystać
z pogłębionej wiedzy o instytucjach
powołanych do instytucjonalnej
aktywności resocjalizacyjnej, a także
procedur i środków do wykonywania
zadań zawodowych w organizacji lub
instytucji pozostającej w
zainteresowaniu resocjalizacji,
profilaktyki społecznej
i prewencji kryminalnej.

P_K01

posługiwać się zdobytą wiedzą o
metodach pracy kuratora sądowego
w praktycznej działalności
pedagogicznej.

podejmować próby praktycznego
stosowania wiedzy o metodach pracy
kuratora sądowego dla rozwiązania
prostych problemów praktycznej
działalności pedagogicznej.

posługiwać się wiedzą
o metodach pracy kuratora
sądowego w praktycznej
działalności pedagogicznej
oraz życiu prywatnym.

świadomie i odpowiedzialnie
posługiwać się wiedzą o metodach
pracy kuratora sądowego
w praktycznej działalności
pedagogicznej i życiu prywatnym.

nie jest zdolny do współpracy
i współdziałania z innymi specjalistami i niespecjalistami
prowadzącymi aktywność
w obszarze przeciwdziałania
demoralizacji i resocjalizacji – w
tym kurateli sądowej zawodowej i
społecznej - zarówno w pracy
indywidualnej, jak i zespołowej.

jest zdolny do współpracy
jest zdolny w ograniczonym zakresie
i współdziałania
jest zdolny do pełnej i sprawnej
do współpracy i współdziałania
z innymi - specjalistami
współpracy i współdziałania
z innymi - specjalistami
i niespecjalistami
z innymi - specjalistami
i niespecjalistami prowadzącymi
prowadzącymi aktywność w
i niespecjalistami prowadzącymi
aktywność w obszarze
obszarze przeciwdziałania
aktywność w obszarze przeciwdziałania
przeciwdziałania demoralizacji
demoralizacji i resocjalizacji
demoralizacji i resocjalizacji – w tym
i resocjalizacji – w tym kurateli
– w tym kurateli sądowej
kurateli sądowej zawodowej i
sądowej zawodowej i społecznej zawodowej i społecznej społecznej - zarówno w pracy
zarówno w pracy indywidualnej,
zarówno w pracy
indywidualnej, jak i zespołowej.
jak i zespołowej.
indywidualnej,
jak i zespołowej.

P_W02

podstaw systemu bezpieczeństwa ani
zasad higieny pracy w instytucjach
edukacyjnych i wychowawczych, ich
praktycznych uwarunkowań,
podmiotów współdziałających
i ich kompetencji oraz realizacji.

P_U01

wykorzystać zdobytej wiedzy
wykorzystać zdobytą wiedzę
teoretycznej w odniesieniu do
teoretyczną w odniesieniu do
konkretnych sytuacji pedagogicznej
wybranych prostych sytuacji
praktyki (opiekuńczej,
pedagogicznej praktyki (opiekuńczej,
wychowawczej, edukacyjnej,
wychowawczej, edukacyjnej,
kulturalnej, pomocowej).
kulturalnej, pomocowej).

P_K02

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

6

6

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

21

26

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

4

4
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Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów
służbowych.
Jedynak T., Stasiak K., Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Górecki P., Stachowiak S., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz., Zakamycze,2002.

Ostrihanska Z., Greczuszkin A., Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin, 2005.
Inne materiały dydaktyczne:

wybrane teksty prawne i publikacje, prezentacje multimedialne.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWNE PODSTAWY PRACY SOCJALNEJ I RESOCJALIZACJI
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
III/5
dr Jerzy Łukomski
Podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o społeczeństwie i prawa.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersator
ium

Laboratoriu
m

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/ zaliczenie

Suma godzin

Studia
stacjonarne

15

2

2

19

Studia
niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
metoda problemowa, burza mózgów
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma elementarną wiedzę o postępowaniu w sprawach nieletnich, prawie karnym wykonawczym oraz prawnych
podstawach pracy socjalnej, a także wzajemnych relacjach między nimi a pedagogiką, w tym pedagogiką resocjalizacyjną.

K_W02

P_W02

Zna prawne ujęcia funkcjonowania człowieka, rozumie ich społeczne źródła oraz konteksty.

K_W04

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa karnego wykonawczego, postępowania w
sprawach nieletnich oraz prawnych podstaw pracy socjalnej w odniesieniu do konkretnych sytuacji pedagogicznej praktyki
(opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, kulturalnej, pomocowej).

K_U03

P_U02

Posiada umiejętność efektywnego wykorzystania pogłębionej wiedzy z zakresu prawa karnego wykonawczego,
postępowania w sprawach nieletnich oraz prawnych podstaw pracy socjalnej do wykonywania zadań zawodowych w
organizacji lub instytucji pozostającej w zainteresowaniu resocjalizacji, profilaktyki społecznej i prewencji kryminalnej.

K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Potrafi odnieść zdobytą wiedzę z zakresu prawa karnego wykonawczego, postępowania w sprawach nieletnich oraz
prawnych podstaw pracy socjalnej do praktycznej działalności pedagogicznej.

K_K02

P_K02

Jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami prowadzącymi aktywność w
obszarze przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, wykonywania kar i egzekucji środków karnych oraz
pracy socjalnej - zarówno w pracy indywidualnej jak i zespołowej.

K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Wykład:

Odniesienie do przedmiotowych
efektów kształcenia

W1

Prawne podstawy resocjalizacji sprawców nieletnich: podstawowe pojęcia ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
(nieletni, demoralizacja, czyn karalny, system środków poprawczych i wychowawczych).

P_W01; P_W02; P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

W2

Zasady odpowiedzialności nieletniego określone w kodeksie karnym. Przebieg postępowania w sprawach nieletnich.

P_W01; P_W02; P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

W3

Postępowanie wykonawcze w sprawach nieletnich, wykonywanie umieszczenia w zakładzie poprawczym, rodzaje i
organizacja zakładów poprawczych, zasady pobytu nieletnich w zakładzie poprawczym, prawne ramy procesu
resocjalizacyjnego.

P_W01; P_W02; P_U01; P_U02;
P_K01; P_K02

W4

System nagród i środków dyscyplinarnych w zakładach poprawczych, rozwiązania prawne dotyczące działań
resocjalizacyjnych w schroniskach dla nieletnich,
podstawowe zasady dotyczące traktowania nieletnich wynikające z Konwencji o ochronie praw dziecka.

P_W01; P_W02; P_U01;P_U02;
P_K01; P_K02

W5

Prawne podstawy resocjalizacji sprawców dorosłych: podstawowe informacje na temat systemu kar, środków karnych i
środków probacyjnych w polskim prawie karnym.

P_W01; P_W02; P_U01; P_K01;
P_K02

W6

Kodeks karny wykonawczy jako podstawowy akt prawny w zakresie resocjalizacji skazanych. Prawne ramy społecznej
readaptacji skazanych w świetle k.k.w. Cele i zasady wykonywania kary pozbawienia wolności.

P_W01; P_W02; P_U01;P_U02;
P_K01; P_K02

W7

Rodzaje, typy i organizacja zakładów karnych, systemy wykonywania kary pozbawienia wolności. Prawa i obowiązki
skazanego. Nagrody i ulgi dla skazanych oraz kary dyscyplinarne. Międzynarodowe standardy ochrony praw osób
skazanych.

P_W01; P_W02; P_U01;P_U02;
P_K01; P_K02

W8

Praca socjalna w systemie prawnym pomocy społecznej. Praca socjalna i jej wielowymiarowość.

P_W01; P_W02; P_U01;P_U02;
P_K01; P_K02

W9

Praca socjalna w polskim ustawodawstwie-droga do zawodu, podnoszenie kwalifikacji.

P_W01; P_W02; P_U01;P_U02;
P_K01; P_K02
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VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Test pisemny/studium przypadku

Ćw. 1-9

P_W02

Test pisemny/studium przypadku

Ćw. 1-9
Umiejętności:

P_U01

Udział w dyskusji - analiza przypadków; wypowiedź ustna - referat problemowy/esej

P_U02

Udział w dyskusji - analiza przypadków; wypowiedź ustna, projekt

Ćw.1-9
Ćw.1-5, 7-9

Kompetencje społeczne:
P_K01

Analiza przypadków – udział w dyskusji; wypowiedź ustna - referat problemowy/esej

Ćw.1-9

P_K02

Analiza przypadków, - udział w dyskusji; wypowiedź ustna - referat problemowy/esej

Ćw.

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna
Zakres ocen 3,0-3,5
Efekty kształcenia Student nie zna i nie rozumie/nie Student zna i rozumie /potrafi/jest
potrafi/nie jest gotów:
gotów:
ma elementarną wiedzę
o postępowaniu w sprawach
nieletnich, prawie karnym
wykonawczym oraz wybranych
prawnych podstawach pracy
socjalnej, a także wzajemnych
relacjach między nimi a
pedagogiką, w tym pedagogiką
resocjalizacyjną.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest gotów:

ma elementarną wiedzę
o postępowaniu w sprawach
nieletnich, prawie karnym
wykonawczym oraz prawnych
podstawach pracy socjalnej, a także
wzajemnych relacjach między nimi
a pedagogiką, w tym pedagogiką
resocjalizacyjną.

ma elementarną uporządkowaną wiedzę
o postępowaniu w sprawach nieletnich,
prawie karnym wykonawczym oraz
prawnych podstawach pracy socjalnej, a
także wzajemnych relacjach między nimi
a pedagogiką, w tym pedagogiką
resocjalizacyjną.

prawne ujęcia funkcjonowania
człowieka oraz ich podstawowe
społeczne źródła i konteksty.

prawne ujęcia funkcjonowania człowieka
oraz ich społeczne źródła i konteksty.

P_W01

nie ma elementarnej wiedzy
o postępowaniu w sprawach
nieletnich, prawie karnym
wykonawczym oraz prawnych
podstawach pracy socjalnej,
a także wzajemnych relacjach
między nimi a pedagogiką, w
tym pedagogiką
resocjalizacyjną.

P_W02

niektóre prawne ujęcia
prawnych ujęć funkcjonowania
funkcjonowania człowieka oraz ich
człowieka ani ich społecznych
podstawowe społeczne źródła
źródeł oraz kontekstów.
i konteksty.

P_U01

wykorzystać wiedzy
w stopniu ograniczonym
wykorzystać wiedzę teoretyczną z
teoretycznej z zakresu prawa wykorzystać wiedzę teoretyczną z
zakresu prawa karnego
efektywnie wykorzystać wiedzę teoretyczną
karnego wykonawczego,
zakresu prawa karnego
wykonawczego, postępowania
z zakresu prawa karnego wykonawczego,
postępowania w sprawach
wykonawczego, postępowania
w sprawach nieletnich oraz prawnych postępowania w sprawach nieletnich oraz
nieletnich oraz prawnych
w sprawach nieletnich oraz
podstaw pracy socjalnej
prawnych podstaw pracy socjalnej
podstaw pracy socjalnej w
wybranych prawnych podstaw
w odniesieniu do konkretnych
w odniesieniu do konkretnych, także
odniesieniu do konkretnych
pracy socjalnej w odniesieniu do
sytuacji pedagogicznej praktyki
skomplikowanych, sytuacji pedagogicznej
sytuacji pedagogicznej praktyki prostych sytuacji pedagogicznej
(opiekuńczej, wychowawczej,
praktyki (opiekuńczej, wychowawczej,
(opiekuńczej, wychowawczej,
praktyki (opiekuńczej,
edukacyjnej, kulturalnej,
edukacyjnej, kulturalnej, pomocowej).
edukacyjnej, kulturalnej,
wychowawczej, edukacyjnej,
pomocowej).
pomocowej).
kulturalnej, pomocowej).

P_U02

efektywnie wykorzystać
efektywnie wykorzystać pogłębioną
pogłębionej wiedzy
wiedzę z zakresu prawa karnego efektywnie wykorzystać pogłębioną
efektywnie i systematycznie korzystać z
z zakresu prawa karnego
wykonawczego, postępowania
wiedzę z zakresu prawa karnego
pogłębionej wiedzy z zakresu prawa
wykonawczego, postępowania
w sprawach nieletnich oraz
wykonawczego, postępowania
karnego wykonawczego, postępowania
w sprawach nieletnich oraz
prawnych podstaw pracy socjalnej w sprawach nieletnich oraz prawnych
w sprawach nieletnich oraz prawnych
prawnych podstaw pracy
do wykonywania zadań
podstaw pracy socjalnej do
podstaw pracy socjalnej do wykonywania
socjalnej do wykonywania zadań zawodowych w organizacji lub wykonywania zadań zawodowych w
zadań zawodowych w organizacji lub
zawodowych w organizacji lub
instytucji pozostającej
organizacji lub instytucji pozostającej
instytucji pozostającej w zainteresowaniu
instytucji pozostającej
w zainteresowaniu resocjalizacji,
w zainteresowaniu resocjalizacji,
resocjalizacji, profilaktyki społecznej
w zainteresowaniu resocjalizacji,
profilaktyki społecznej
profilaktyki społecznej
i prewencji kryminalnej.
profilaktyki społecznej
i prewencji kryminalnej
i prewencji kryminalnej.
i prewencji kryminalnej.
w stopniu ograniczonym.

P_K01

odnieść zdobytą wiedzę
odnieść zdobytej wiedzy z
odnieść zdobytą wiedzę z zakresu
świadomie i odpowiedzialnie odnosić
z zakresu prawa karnego
zakresu prawa karnego
prawa karnego wykonawczego,
zdobytą wiedzę z zakresu prawa karnego
wykonawczego, postępowania
wykonawczego, postępowania w
postępowania w sprawach
wykonawczego, postępowania
w sprawach nieletnich oraz prawnych
sprawach nieletnich oraz
nieletnich oraz prawnych podstaw
w sprawach nieletnich oraz prawnych
podstaw pracy socjalnej
prawnych podstaw pracy
pracy socjalnej w praktycznej
podstaw pracy socjalnej do praktycznej
do praktycznej działalności
socjalnej do praktycznej
działalności pedagogicznej w
działalności pedagogicznej oraz
pedagogicznej oraz
działalności pedagogicznej.
ograniczonym stopniu.
w życia osobistego.
w życia osobistego.

P_K02

nie jest zdolny do współpracy
jest zdolny do współpracy
jest zdolny do współpracy
i współdziałania
i współdziałania z innymi jest zdolny do skutecznej i odpowiedzialnej
i współdziałania z innymi z innymi - specjalistami
specjalistami i niespecjalistami
współpracy i współdziałania z innymi specjalistami i niespecjalistami
i niespecjalistami prowadzącymi
prowadzącymi aktywność w
specjalistami i niespecjalistami
prowadzącymi aktywność w obszarze
aktywność w obszarze
obszarze przeciwdziałania
prowadzącymi aktywność w obszarze
przeciwdziałania demoralizacji
przeciwdziałania demoralizacji
demoralizacji i przestępczości
przeciwdziałania demoralizacji
i przestępczości nieletnich,
i przestępczości nieletnich,
nieletnich, wykonywania kar i
i przestępczości nieletnich, wykonywania
wykonywania kar i egzekucji
wykonywania kar i egzekucji
egzekucji środków karnych oraz
kar i egzekucji środków karnych oraz pracy
środków karnych oraz pracy socjalnej
środków karnych oraz pracy pracy socjalnej - zarówno w pracy
socjalnej - zarówno w pracy indywidualnej,
- zarówno w pracy indywidualnej, jak
socjalnej - zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej w
jak i zespołowej.
i zespołowej.
indywidualnej, jak i zespołowej.
ograniczonym zakresie.
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt,

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

15

10
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Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

6

6

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

21

26

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

4

4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia
badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:







K. Dabkiewicz, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 2013;
Kodeks karny z 6 czerwca 1997 roku;
Kodeks karny wykonawczy z 6 czerwca 1997 roku;
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982 roku (Dz. U. z 2010 r., Nr 33, poz. 178)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. Nr 124, poz.
1359 ze zm.);
I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej ,Wolters Kluwer, Warszawa 2007;

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

B. Stańdo-Kawecka, Prawne podstawy resocjalizacji, Zakamycze 2000;

Ratyński W., Problemy i dylematy pomocy społecznej w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003;

Ćwiertniak B. M., Koczur W., Status zawodowy pracowników socjalnych w przepisach ustawy o pomocy społecznej [w:] „Praca i Zabezpieczenie
Społeczne”, nr 6/2000;

Nitecki S., Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Wolters Kluwer , Warszawa 2008.
Inne materiały dydaktyczne:



wybrane teksty prawne, publikacje, prezentacje multimedialne.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PSYCHOLOGIA STRESU
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa
przedmiotów):

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
III/6
dr Marzena Łukomska
Podstawowa wiedza z zakresu psychologii, psychologii społecznej i psychologii stresu.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia
niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny

Wykład

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu pojęć psychologicznych. Ma wiedzę na temat mechanizmów społecznych
oraz podstawowych technik manipulacji.

K_W03

Umiejętności:
P_U01

Student ma potrafić dokonywać psychologicznej analizy zjawisk społecznych i psychologicznych wpływających na
nasza psychikę.

K_U02

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student dostrzega konieczność i zasadność samorozwoju i samodoskonalenia. Potrafi odwołać się do mechanizmów
psychologicznych.

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

Wykład:

W1

Sposoby radzenia sobie ze stresem – techniki relaksacyjne

P_W01; P_U01; P_K01

W2

Analiza sytuacji traumatycznych - przykłady

P_W01; P_U01; P_K01

W3

Role które pełnimy w społeczeństwie - analiza

P_W01; P_U01; P_K01

W4

Analiza stresu pourazowego

P_W01; P_U01; P_K01

W5

Normy moralne a wychowanie - analiza

P_W01; P_U01; P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany
jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Zadania zespołowe, wypowiedź ustna, udział w dyskusji

W 1-5
Umiejętności:

P_U01

Zadania zespołowe, wypowiedź ustna, udział w dyskusji

W 1-5

Kompetencje społeczne:
P_K01

Zadania zespołowe, wypowiedź ustna, udział w dyskusji

W 1-5

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

nie ma uporządkowanej wiedzy z
zakresu pojęć psychologicznych
ani wiedzy na temat
mechanizmów społecznych oraz
podstawowych technik

ma elementarną uporządkowaną
wiedzę z zakresu pojęć
psychologicznych oraz
podstawową wiedzę na temat
mechanizmów społecznych i

ma uporządkowaną wiedzę z
zakresu pojęć psychologicznych
oraz wiedzę na temat
mechanizmów społecznych i
podstawowych technik

ma szczegółową i uporządkowaną
wiedzę z zakresu pojęć
psychologicznych oraz rozszerzoną
wiedzę na temat mechanizmów
społecznych oraz podstawowych
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manipulacji.

podstawowych technik
manipulacji.

manipulacji.

technik manipulacji.

P_U01

dokonywać psychologicznej
analizy zjawisk społecznych
i psychologicznych wpływających
na naszą psychikę.

dokonać podstawowej analizy
psychologicznej zjawisk
społecznych mających wpływ na
psychikę człowieka.

dokonać analizy psychologicznej
zjawisk społecznych mających
wpływ na psychikę człowieka.

dokonać wnikliwej analizy
psychologicznej zjawisk
społecznych mających wpływ
na psychikę człowieka oraz ocenić
ich znaczenie.

P_K01

dostrzec konieczności
i zasadności samorozwoju
i samodoskonalenia ani odwołać
się do mechanizmów
psychologicznych.

dostrzec konieczność
i zasadność samorozwoju
i samodoskonalenia
w stopniu ograniczonym oraz
odwołać się do wybranych
mechanizmów psychologicznych.

dostrzec konieczność
i zasadność samorozwoju
i samodoskonalenia oraz odwołać
się do mechanizmów
psychologicznych.

dostrzec konieczność
i zasadność samorozwoju
i samodoskonalenia oraz odwołać
się do mechanizmów
psychologicznych, podejmując
działania w obszarze rozwoju.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

6

6

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

21

26

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

4

4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:







Griffin E, Podstawy komunikacji społecznej, GWP, 2003
Philip Zimbardo, Floyd Ruch. Psychologia i życie. Wyd. Naukowe PWN.1994
E.Aronson, Psychologia społeczna-serce i umysł, Warszawa 1997
E. Aronson, Człowiek istota społeczna, Warszawa 1997
Sillamy N., Słownik psychologii 1994 Wydawnictwo „Książnica”

Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków, 1996
M. Rgyle, Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa, 1991

Inne materiały dydaktyczne:



Prezentacje multimedialne
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I-go stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Nazwa specjalności:

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych

Rodzaj modułu kształcenia:

III/6

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

dr Grażyna Durka
Treści przedmiotów: biomedyczne podstawy wychowania, psychologia ogólna, edukacja
zdrowotna, promocja zdrowia, pedagogika resocjalizacyjna

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

15

4

3

37

10

4

3

27

Wykład

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

15

Studia
niestacjonarne

10

Konwersatorium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
wykład, dyskusja dydaktyczna, prezentacja multimedialna
praca w grupach, realizacja scenariuszy zajęć, zadania problemowe
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice, poszerzoną w zakresie profilaktyki uzależnień oraz
sposoby jej zastosowania.

K_W01

P_W02

Zna różne ujęcia funkcjonowania człowieka, rozumie ich społeczne źródła oraz konteksty.

K_W04

Umiejętności:
P_U01

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

K_U01

Kompetencje społeczne:
P_K01

Odnosi zdobytą wiedzą do praktycznej działalności pedagogicznej, docenia i rozumie społeczne znaczenie wiedzy
pedagogicznej.

K_K02

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

W1

Uzależnienie – ogólna charakterystyka. Pojęcie używania szkodliwego, nadużywania i uzależnienia w świetle kryteriów
diagnostycznych ICD 10 i DSM – IV.

P_W01

W2

Koncepcje i modele uzależnień. Wspólne mechanizmy działania substancji psychoaktywnych.

W3

Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży. Dzieci i młodzież jako populacja szczególnie zagrożona – czynniki biologiczne,
psychologiczne, społeczne i kulturowe zwiększające ryzyko uzależnienia. Pomoc psychologiczna młodzieży
eksperymentującej i ich rodzicom.

P_W02, P_U01, P_K01

W4

Profilaktyka uzależnień. Odmiany i poziomy profilaktyki. Kierunki działań profilaktycznych, m. in. profilaktyka
niedostosowania społecznego, profilaktyka uzależnień. Pojęcie psychoprofilaktyki. Rodzaje programów
profilaktycznych (informacyjne, edukacyjne, działań alternatywnych, interwencyjne, zmian środowiskowych, zmiany
przepisów społecznych i inne).

P_W01, P_K01

W5

Programy profilaktyczne. Zasady konstruowania programów profilaktycznych.. Przykłady programów i działań
profilaktycznych prowadzonych w instytucjach publiczny i organizacjach społecznych w społeczności lokalnej.

P_W01, P_K01

W6

Terapia uzależnień. Metody terapii psychologicznej i grupy samopomocowe we wspomaganiu powrotu do zdrowia osób
uzależnionych (AA, AN – grupy samopomocowe, profesjonalna terapia psychologiczna, treningi umiejętności.).

P_W02

W7

Współuzależnienie. Charakterystyka zjawiska. Osobowościowe determinanty Współuzależnienie. Funkcjonowanie
rodziny z problemem alkoholowym aspekcie psychologicznym i społecznym. Fazy przystosowania do życia w rodzinie
alkoholowej. DDA - dorosłe dzieci alkoholików.

P_W01

W8

Prawne aspekty profilaktyki i leczenia uzależnień. Akty prawne dotyczące problematyki uzależnień w Polsce.

P_W01

W9

Organizacja systemu przeciwdziałania i terapii uzależnień.

P_W02

W10

Ewaluacja programów i działań profilaktycznych.

P_U01

Lp.

Ćwiczenia:

P_W02, P_U01

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia
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Ćw1

Wieloczynnikowe uwarunkowania uzależnień.

P_W02, P_U01, P_K01

Ćw2

Aspekty zdrowotne uzależnień substancjalnych. Skutki zdrowotne, w tym zaburzenia psychiczne związane z
uzależnieniami od substancji psychoaktywnych.

P_W01, P_W02, P_U01,
P_K01

Ćw3

Nikotynizm. Skład i działanie nikotyny, wskaźniki uzależnienia od nikotyny, inne formy nikotynizmu na przykładzie
zażywania tabaki. Programy leczenia.

P_W01, P_W02, P_U01

Ćw4

Uzależnienia behawioralne. Biologiczne, psychologiczne i społeczne podłoże uzależnienia od czynności. Patologiczny
hazard, pracoholizm. Badania nad internetoholizmem, jedzenioholizmem i zakupoholizmem.

P_W01, P_W02, P_U01

Ćw5

Narkomania. Fazy uzależnienia. Przegląd środków psychoaktywnych, charakterystyka działania, Sygnał świadczące o
eksperymentowaniu z narkotykami. Powody sięgania po narkotyki i modele leczenia.

P_W01, P_W02, P_U01

Ćw6

Dopalacze. Konsekwencje dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

Ćw7

Alkoholizm. Psychofizjologiczne podłoże uzależnienia, fazy uzależnienia, typy alkoholizmu, czynniki warunkujące
alkoholizm. Psychologiczne koncepcje przyczyn alkoholizmu.

P_W02, P_W02, P_U01

Ćw8

Formy pomocy dla osób z rodzin „współuzależnionych”. Terapia psychologiczna osób współuzależnionych.
Charakterystyka grup samopomocowych na przykładzie Al.-atot Al-Anon, Al-Ateen.

P_W02, P_U01

Ćw9

Strategie interwencyjne wobec osób uzależnionych. Metoda interwencji w chorobie alkoholowej. Podstawowe
założenia. Możliwości i ograniczenia metody.

P_W02, P_U01

Ćw10

Prezentacja programów profilaktycznych.

P_W01, P_U01

P_W02, P_U01, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której weryfikowany
jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Referat, program profilaktyczny

W1, W4, W5, W7, W8, Ćw2, Ćw3, Ćw4, Ćw5,
Ćw6, Ćw7

P_W02

Referat, program profilaktyczny

W1, W3, W6, W9, Ćw1, Ćw2, Ćw3, Ćw4, Ćw5,
Ćw 7, Ćw8, Ćw9, Ćw10
Umiejętności:

P_U01

W2, W6, W9, Ćw 1-10

Referat, program profilaktyczny
Kompetencje społeczne:

P_K01

W3, W4, W5, Ćw1,Ćw2, Ćw3, Ćw10

Referat, program profilaktyczny
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

elementarnej terminologii używanej
w pedagogice, poszerzonej w
zakresie profilaktyki uzależnień
oraz sposobów jej zastosowania.

elementarną terminologię
używaną w pedagogice,
poszerzoną w zakresie
profilaktyki uzależnień oraz
niektóre wybrane sposoby jej
zastosowania.

elementarną terminologię
używaną w pedagogice,
poszerzoną w zakresie
profilaktyki uzależnień oraz
wybrane sposoby jej
zastosowania.

elementarną terminologię używaną
w pedagogice, poszerzoną w
zakresie profilaktyki uzależnień oraz
sposoby jej zastosowania.

P_W02

różnych ujęć funkcjonowania
człowieka, nie rozumie ich
społecznych źródeł oraz
kontekstów.

podstawowe ujęcia
funkcjonowania człowieka, w
stopniu ograniczonym rozumie
ich społeczne źródła oraz
konteksty.

różne ujęcia funkcjonowania
człowieka, rozumie ich społeczne
źródła oraz niektóre konteksty.

różne ujęcia funkcjonowania
człowieka, w pełni rozumie ich
społeczne źródła oraz konteksty.

P_U01

opisywać, na podstawie własnej
obserwacji, różnych przejawów
zachowań w wybranym przez siebie
obszarze społecznej praktyki.

opisywać na poziomie
podstawowym, popełniając
akceptowalne błędy, na
podstawie własnej obserwacji,
różne przejawy zachowań
w wybranym przez siebie
obszarze społecznej praktyki.

opisywać, popełniając nieliczne
akceptowalne błędy, na podstawie
własnej obserwacji, różne
przejawy zachowań
w wybranym przez siebie
obszarze społecznej praktyki.

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

P_K01

odnosić wiedzy do praktycznej
działalności pedagogicznej, nie
docenia i nie rozumie społecznego
znaczenia wiedzy pedagogicznej.

odnosić zdobytą wiedzę do praktycznej działalności pedagogicznej, docenia i rozumie społeczne znaczenie
wiedzy pedagogicznej.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

30

20

Egzamin/zaliczenie

3

3

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

22

32

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

37/1,5 ECTS

27/1 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
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Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

75/3 ECTS

75/3 ECTS

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:






Cekiera C., Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, Wyd. KUL, Lublin 2001.
Cierpiałkowska L., uzależnień [w:] Psychologia kliniczna (red.) Sęk H. Wyd. PWN, Warszawa 2006.
Dodziuk A., Kapler L., Nałogowy człowiek. Wyd. IPZ, Warszawa 2007.
Szymańska J., Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyk, ORE,. Warszawa, 2012.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:






Cekiera C., Uzależnienia — alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu. Profilaktyka, terapia, resocjalizacja, [w:] Resocjalizacja, (red.) B. Urban, J. M. Stanik, Wyd.
PWN, Warszawa 2007.
Guerreschi C., Nowe uzależnienia, Wyd. Salwator, Kraków 2006.
Juczyński Z., Narkomania – podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, Wyd. PZWL, Warszawa 2002.
Seligman M., Rosenhan D., Psychopatologia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003.

Inne materiały dydaktyczne:



akty prawne określające zasady zapobiegania demoralizacji wśród dzieci i młodzieży oraz regulujące organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
szkołach i placówkach

200

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PODSTAWY PRACY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ
Wydział Zamiejscowy w Szczecinek
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
III/6
Mgr Małgorzata Kubiak – Horniatko
Zagadnienia z zakresu patologii społecznych, subkultur młodzieżowych, zmian w obrębie
rodziny i społeczności, znajomość procesu resocjalizacji

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultacje.

Egzamin/z
aliczenie

Suma godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Konwersatorium

dyskusja problemowa z wykorzystaniem środków audiowizualnych, prezentacje multimedialne, analiza
przypadku
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

Student definiuje i opisuje proces socjoterapii.

K_W01

P_W02

Student wie jakie są przyczyny powstawania zaburzeń zachowań wymagających korekty socjoterapeutycznej.

K_W09, K_W10

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi zastosować w praktyce wybrane metody pracy socjoterapeutycznej.

K_U03

P_U02

Student umie zbudować scenariusz zajęć socjoterapeutycznych z wykorzystaniem poznanych metod i
technik.

K_U03

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student ma świadomość znaczenia socjoterapii jako techniki budowania relacji interpersonalnych z grupą.

K_K06, K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Konwersatorium:

Odniesienie do
przedmiotowych efektów
kształcenia

Kw1

Socjalizacja - wychowanie - socjoterapia - resocjalizacja. Wprowadzenie w problematykę.

P_W01 P_U01 P_K01

Kw2

Etiologia i współczesne problemy nieprzystosowania społecznego.

P_W02 P_U01 P_K01

Kw3

Socjoterapia – zarys zjawiska.

P_W02 P_U01 P_K01

Kw4

Metody socjoterapeutyczne.

P_W02 P_U01 P_U02
P_K01

Kw5

Społeczności korekcyjne.

P_W01 P_W02 P_U01
P_U02 P_K01

Kw6

Praca socjoterapeuty.

P_W01 P_W02 P_U01
P_U02 P_K01

Kw7

Etyczny wymiar pracy socjoterapeutycznej.

P_W01 P_W02 P_U01
P_U02 P_K01

Kw8

Instytucje socjoterapeutyczne.

P_W01 P_W02 P_U01
P_U02 P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Wiedza:
P_W01

Zaliczenie pisemne, prezentacja, wypowiedź ustna, zadanie zespołowe, obserwacja

Kw1, Kw5 - Kw8

P_W02

Zaliczenie pisemne, prezentacja, wypowiedź ustna, zadanie zespołowe, obserwacja

Kw2 – Kw8

Umiejętności:
P_U01

Zaliczenie pisemne, prezentacja, wypowiedź ustna, zadanie zespołowe, obserwacja

Kw1 – Kw8

P_U02

Zaliczenie pisemne, prezentacja, wypowiedź ustna, zadanie zespołowe, obserwacja

Kw4 – Kw8
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Kompetencje społeczne:
P_K01

Zaliczenie pisemne, prezentacja, wypowiedź ustna, zadanie zespołowe, obserwacja

Kw1 – Kw8

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie definiuje pojęć i nie opisuje
procesu socjoterapii.

definiuje elementarne pojęcia i
ogólnikowo opisuje proces
socjoterapii.

definiuje kluczowe pojęcia i opisuje
proces socjoterapii.

definiuje wszystkie pojęcia i
wyczerpująco opisuje proces
socjoterapii.

P_W02

przyczyn powstawania zaburzeń
zachowań wymagających
korekty socjoterapeutycznej.

wybrane przyczyny powstawania
zaburzeń zachowań
wymagających korekty
socjoterapeutycznej.

większość przyczyn powstawania
zaburzeń zachowań wymagających
korekty socjoterapeutycznej.

min. 90 % przyczyn
powstawania zaburzeń
zachowań wymagających
korekty socjoterapeutycznej.

P_U01

zastosować w praktyce
wybranych metod pracy
socjoterapeutycznej.

zastosować w praktyce w stopniu
ograniczonym wybrane metody
pracy socjoterapeutycznej.

zastosować w praktyce wybrane
metody pracy socjoterapeutycznej.

efektywnie
i odpowiedzialnie zastosować
w praktyce wybrane metody
pracy socjoterapeutycznej.

P_U02

zbudować scenariusza zajęć
socjoterapeutycznych z
wykorzystaniem poznanych
metod i technik.

z pomocą wykładowcy
zbudować scenariusz zajęć
socjoterapeutycznych z
wykorzystaniem poznanych
metod
i technik.

samodzielnie, popełniając nieliczne
błędy, zbudować scenariusz zajęć
socjoterapeutycznych z
wykorzystaniem poznanych metod
i technik.

samodzielnie
i poprawnie zbudować
scenariusz zajęć
socjoterapeutycznych
z wykorzystaniem poznanych
metod
i technik.

P_K01

wykazać się świadomością
znaczenia socjoterapii jako
techniki budowania relacji
interpersonalnych z grupą.

wykazać się świadomością znaczenia socjoterapii jako techniki budowania relacji interpersonalnych z
grupą.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

14

14

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

36

41

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa:





Sawicka K., Socjoterapia, Wyd. Kompendium, Warszawa 2009.
Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / red. Maria Deptuła. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,
2005.
Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne: diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja, red. S. Kawula, H. Machel, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001.

Literatura uzupełniająca:





Kędzierzawska Joanna: ABC socjoterapii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 45-47.
Kuchta Dorota: Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych // Życie Szkoły. - 2001, nr 9, s. 546-549.
Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji, red. F. Kozaczuk, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2009.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

METODYKA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinek
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI
Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Nazwa specjalności:

fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych

Rodzaj modułu kształcenia:

III/6

Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Dr Grzegorz Grondys
Ogólna wiedza ze szkoły ponadgimnazjalnej z zakresu edukacja dla bezpieczeństwa

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma godzin

15

4

3

37

10

4

3

27

Wykład

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

15

Studia niestacjonarne

10

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
metoda podająca, metoda problemowa
metoda problemowa, projektu, dyskusja, pokaz, praca w grupach, prezentacja
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma podstawową wiedzę na temat przedmiotu EDB. Ma wiedzę na temat metod, form, technik stosowanych w
EDB. Zna elementarną terminologie związaną z zagrożeniami bezpieczeństwa narodowego, ma uporządkowaną wiedzę a
temat funkcjonowania porządku publicznego. Posiada podstawową wiedzę na temat pierwszej pomocy przedmedycznej.

K_W03

P_W02

Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania rozumie różne uwarunkowania tych procesów.

K_W06

Umiejętności:
P_U01

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z różnych źródeł.

K_U03

P_U02

Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy wybranych zagadnięć
pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z pedagogiki jak i innych dyscyplin.
Umie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu.

K_U05

P_U03

Potrafi pracować w zespole pełnić różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne zdolności
organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań. Potrafi ocenić
przydatność typowych metod , procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności
pedagogicznej.

K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student na świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego
i rozwoju osobistego. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych efektów
kształcenia

W1

Zagadnienia wprowadzające. Przedmiot EDB jego cele i zadania. Teoretyczne podstawy bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo
jako wartość edukacyjna i badawcza.

P_W01, P_K01

W2

Metody, formy, techniki stosowane w EDB. Edukacja dla bezpieczeństwa w kręgu wybranych form i teorii kształcenia.

P_W01, P_K01

W3

Podstawy prawne funkcjonowania ochrony ludności i Obrony Cywilnej w Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowe
dokumenty ONZ regulujące funkcjonowanie Obrony Cywilnej na świecie Międzynarodowe prawo humanitarne.

P_W01, P_K01

W4

Rodzaje zagrożeń. Zagrożenia naturalne spowodowane działalnością człowieka.

P_W01, P_K01

W5

Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa człowieka. Przeciw działanie zagrożeniom i kształtowanie poczucia
bezpieczeństwa.

P_W01, P_K01

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych efektów
kształcenia

Ćw1

Alarmowanie i ostrzeganie przed zagrożeniami. Ewakuacja z budynku w trybie alarmowym. Indywidualne i zbiorowe
środki ochrony ludności.

P_W01, P_K01

Ćw2

Rodzaje znaków substancji toksycznych i miejsca ich eksponowania. Rozpoznawanie znaków substancji toksycznych na
pojazdach i budowlach. Zasady postępowania w przypadku awarii instalacji chemicznych, środka transportu, zbiornika z
substancjami toksycznymi.

P_W01, P_K01

Ćw3

Rodzaje zagrożeń. Zagrożenia naturalne spowodowane działalnością człowieka.

P_W02, P_W01 P_U02, P_K01

Ćw4

Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa człowieka. Przeciw działanie zagrożeniom i kształtowanie poczucia
bezpieczeństwa.

P_W02, P_W01, P_U03, P_U01
P_K01
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Ćw5

Pierwsza pomoc przedmedyczna – prezentacja.

P_W01,P_W02, P_U01 , P_U02
P_U03, P_K01

Ćw6

Znaczenie udzielania pierwszej pomocy. Zasady postępowania aseptycznego i bezpiecznego dla ratownika. Układanie
osoby nieprzytomnej w pozycji bezpiecznej.

P_W01,P_W02, P_U01 , P_U02
P_U03, P_K01

Ćw7

Zasady postępowania na miejscu wypadku. Łańcuch przeżycia Apteczka pierwszej pomocy.

P_W01, P_K01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Kolokwium

W 1-5, Ćw 1-2, 5-7

P_W02

Kolokwium

Ćw 3-6
Umiejętności:

P_U01

Prezentacja, scenariusz, zadania zespołowe

Ćw 4-6

P_U02

Prezentacja, scenariusz, zadania zespołowe

Ćw 3, 5-6

P_U03

Prezentacja, scenariusz, zadania zespołowe

Ćw 4-6
Kompetencje społeczne:

P_K01

W 1-5 Ćw 1-7

Prezentacja, scenariusz, zadania zespołowe
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

ma podstawową wiedzę na temat
metod, form, technik stosowanych w
EDB. Zna elementarną terminologię
związaną z zagrożeniami
bezpieczeństwa narodowego, ma
uporządkowaną podstawową wiedzę na
temat funkcjonowania porządku
publicznego. Posiada podstawową
wiedzę na temat pierwszej pomocy
przedmedycznej; w 50% z zakresu
zadania zleconego przez
prowadzącego.

ma szczegółową wiedzę na temat
metod, form, technik stosowanych
w EDB. Zna elementarną
terminologię związaną z
zagrożeniami bezpieczeństwa
narodowego, ma uporządkowaną
wiedzę na temat funkcjonowania
porządku publicznego. Posiada
podstawową wiedzę na temat
pierwszej pomocy
przedmedycznej; w 70% z zakresu
zadania zleconego przez
prowadzącego.

ma wyczerpującą wiedzę na temat
metod, form, technik stosowanych w
EDB. Zna elementarną terminologię
związaną z zagrożeniami
bezpieczeństwa narodowego, ma
uporządkowaną wiedzę na temat
funkcjonowania porządku
publicznego. Posiada podstawową
wiedzę na temat pierwszej pomocy
przedmedycznej; w 90% z zakresu
zadania zleconego przez
prowadzącego.

P_W02

podstawowych teorii
dotyczących wychowania,
uczenia się i nauczania; nie
rozumie różnych
uwarunkowań tych procesów.

niektóre podstawowe teorie dotyczące
wychowania, uczenia się i nauczania
rozumie różne uwarunkowania tych
procesów.

większość podstawowych teorii
dotyczących wychowania, uczenia
się i nauczania rozumie różne
uwarunkowania tych procesów.

min. 90% podstawowych teorii
dotyczących wychowania, uczenia
się i nauczania rozumie różne
uwarunkowania tych procesów.

P_U01

samodzielnie zdobywać
wiedzy z różnych źródeł.

w ograniczonym zakresie samodzielnie
zdobywać wiedzę z różnych źródeł.

samodzielnie zdobywać wiedzę z
różnych źródeł.

w pełni samodzielnie zdobywać
wiedzę z różnych źródeł.

P_U02

w sposób precyzyjny i spójny
wypowiadać się w mowie i na
piśmie, na tematy wybranych
zagadnień pedagogicznych z
wykorzystaniem różnych ujęć
teoretycznych, korzystając
zarówno z pedagogiki jak i
innych dyscyplin. Nie umie
udzielić pierwszej pomocy
poszkodowanemu.

w sposób precyzyjny i spójny
wypowiadać się w mowie i na piśmie,
na tematy wybranych zagadnień
pedagogicznych z wykorzystaniem
różnych ujęć teoretycznych,
korzystając zarówno z pedagogiki jak i
innych dyscyplin. Umie udzielić
pierwszej pomocy poszkodowanemu;
w 50% z zakresu zadania zleconego
przez prowadzącego.

w sposób precyzyjny i spójny
wypowiadać się w mowie i na
piśmie, na tematy wybranych
zagadnień pedagogicznych z
wykorzystaniem różnych ujęć
teoretycznych, korzystając
zarówno z pedagogiki jak i innych
dyscyplin. Umie udzielić pierwszej
pomocy poszkodowanemu; w 70%
z zakresu zadania zleconego przez
prowadzącego.

w sposób precyzyjny i spójny
wypowiadać się w mowie i na
piśmie, na tematy wybranych
zagadnień pedagogicznych z
wykorzystaniem różnych ujęć
teoretycznych, korzystając zarówno z
pedagogiki jak i innych dyscyplin.
Umie udzielić pierwszej pomocy
poszkodowanemu; w 90% z zakresu
zadania zleconego przez
prowadzącego.

P_U03

pracować w zespole, pełnić
różnych ról, nie umie
przyjmować i wyznaczać
zadań, nie posiada
elementarnych zdolności
organizacyjnych
pozwalających na realizację
celów związanych z
projektowaniem i
podejmowaniem działań. Nie
potrafi ocenić przydatności
typowych metod, procedur i
dobrych praktyk do realizacji
zadań związanych z różnymi
sferami działalności
pedagogicznej.

w ograniczonym zakresie pracować w
zespole, pełnić narzucone role, umie
przyjmować i wyznaczać niektóre
zadania, ma elementarne zdolności
organizacyjne pozwalające na
realizację niektórych celów związanych
z projektowaniem i podejmowaniem
działań. Na poziomie elementarnym
potrafi ocenić przydatność typowych
metod , procedur i dobrych praktyk do
realizacji zadań związanych z różnymi
sferami działalności pedagogicznej.

samodzielnie pracować w zespole,
pełnić różne role, umie
przyjmować i wyznaczać wybrane
zadania, ma elementarne zdolności
organizacyjne pozwalające na
realizację celów związanych z
projektowaniem i podejmowaniem
działań. W pełni potrafi ocenić
przydatność typowych metod,
procedur i dobrych praktyk do
realizacji zadań związanych z
różnymi sferami działalności
pedagogicznej.

samodzielnie i kreatywnie pracować
w zespole, pełnić różne role, umie
przyjmować i wyznaczać wybrane
zadania, ma elementarne zdolności
organizacyjne pozwalające na
realizację celów związanych z
projektowaniem i podejmowaniem
działań. Potrafi bezbłędnie i
wyczerpująco ocenić przydatność
typowych metod, procedur i dobrych
praktyk do realizacji zadań
związanych z różnymi sferami
działalności pedagogicznej.

P_K01

wykazać się świadomością
poziomu swojej wiedzy i
umiejętności, nie rozumie
potrzeby ciągłego
dokształcania się zawodowego
i rozwoju osobistego. Nie
potrafi odpowiedzialnie
przygotować się do swojej

Efekty
kształcenia

P_W01

nie ma podstawowej wiedzy
na temat metod, form, technik
stosowanych w EDB. Nie zna
elementarnej terminologii
związanej z zagrożeniami
bezpieczeństwa narodowego,
nie ma uporządkowanej
wiedzy na temat
funkcjonowania porządku
publicznego. Nie posiada
podstawowej wiedzy na temat
pierwszej pomocy
przedmedycznej.

wykazać się świadomością poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
zawodowego i rozwoju osobistego. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy.
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pracy.
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

30

20

Egzamin/zaliczenie

3

3

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

12

12

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

37/1,5 ECTS

27/1 ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt,

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem
zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia
badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




A. Pieczywok, Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności, Warszawa 2012.
J. Tomiło, Edukacja dla bezpieczeństwa w perspektywie Antropocentrycznej, Piotrków Trybunalski 2015

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




B. Breitkopf, D. Czyżow, Edukacja dla bezpieczeństwa, podręcznik dla Gimnazjum. Wydawnictwo „WSIP” S. Tomaszkiewicz, A. Kaczmarek, J. Samól, Edukacja
dla bezpieczeństwa, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo eMPI2.
B. Boniek, A. Kruczyński, Ł. Wrycz-Rekowski, Edukacja dla bezpieczeństwa, Ciekawi Świata, Wydawnictwo Operon 2012.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PEDAGOGIKA PENITENCJARNA
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Nazwa specjalności:

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
III/6
dr Daria Sikorska
Wiedza z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i metodyki pracy resocjalizacyjnej. Umiejętność
analizy literatury, wnioskowania oraz prezentacji na forum grupy posiadanej wiedzy i
formułowania własnych opinii, w oparciu o przestudiowaną literaturę.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

15

4

3

37

10

4

3

27

Wykład

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

15

Studia
niestacjonarne

10

Konwersatorium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
wykład aktywizujący, pokaz, prezentacja multimedialna
metoda problemowa, dyskusja, burza mózgów, praca w grupach
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

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

K_W01

P_W02

Zna, potrafi nazwać i opisać podstawowe struktury społeczne, środowiska i instytucje istotne dla studiowanej
specjalności.

K_W07

P_W03

Zna procesy tworzenia się i oddziaływania głównych środowisk wychowawczych, ma wiedzę o występujących w nich
problemach oraz o przyczynach tych problemów.

K_W10

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki penitencjarnej w odniesieniu do
konkretnych sytuacji pedagogicznej praktyki.

K_U03

P_U02

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

K_U06

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student posługiwać się zdobytą wiedzą w praktycznej działalności pedagogicznej, rozumie społeczne znaczenie wiedzy
pedagogicznej.

K_K02

P_K02

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

K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

W1

Pedagogika penitencjarna jako nauka, jej teoretyczny i praktyczny wymiar.

P_W01, P_U01

W2

Zarys historyczny rozwoju więziennictwa.

P_W01

W3

Cele, przedmiot i zakres pedagogiki penitencjarnej.

P_W01

W4

Aparatura pojęciowa stosowana w obszarze pedagogiki penitencjarnej

P_W01, P_W02

W5

System penitencjarny i jego składowe.

P_W01, P_W03

W6

Zasady, na których opiera się polski system penitencjarny.

P_W01, P_W02

W7

Cechy zakładu karnego jako instytucji totalnej.

P_W01, P_W02

W8

Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności.

P_W01, P_U01

W9

Czynniki utrudniające readaptację skazanych.

P_W01, P_W03

W10

Sposoby prowadzenia oddziaływań penitencjarnych, środki oddziaływania penitencjarnego: praca, nauka, zajęcia, sport i
rekreacja - metody i formy pracy.

P_W01, P_W03, P_U02,
P_K01

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia
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Ćw1

Koncepcje i funkcje kary kryminalnej.

Ćw2

Typologia i klasyfikacja skazanych.

Ćw3

Psychologiczne aspekty izolacji więziennej (psychopatie i inne zaburzenia osobowości).

Ćw4

Zaburzenia w zachowaniu osadzonych w ujęciu różnych koncepcji teoretycznych i w praktyce instytucji
resocjalizacyjnych – różnice w zachowaniach kobiet i mężczyzn.

P_K02, P_U01, P_U02

Ćw5

Wpływ specyficznych warunków pracy na personel więzienny; system zabezpieczeń i funkcjonowanie podstawowych
jednostek penitencjarnych.

P_K02, P_U02

Ćw6

Podstawowe dokumenty wykorzystywane w pracy z osobami pozbawionymi wolności (akta część A,B,C).

P_K02, P_U02

Ćw7

Podstawowe dokumenty wykorzystywane w pracy z osobami pozbawionymi wolności (orzeczenia psychologicznopenitencjarne).

P_K02, P_U02

Ćw8

Podstawowe dokumenty wykorzystywane w pracy z osobami pozbawionymi wolności (diagnozy penitencjarne).

K_K02

Ćw9

Podstawowe dokumenty wykorzystywane w pracy z osobami pozbawionymi wolności (indywidualne programy
oddziaływań, prognozy społeczno-kryminologiczne).

K_K02

Ćw10

Przegląd wybranych programów resocjalizacyjnych realizowanych przez służbę więzienną w Polsce.

K_K02

P_K02, P_U01
P_K02
P_K02, P_U01

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której weryfikowany
jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Esej, aktywność na zajęciach

W 1-10

P_W02

Esej, aktywność na zajęciach

W 4, 6, 7

P_W03

Esej, aktywność na zajęciach

W 5, 9, 10
Umiejętności:

P_U01

Esej, aktywność na zajęciach

W 1, 8, Ćw. 1, 3, 4

P_U02

Esej, aktywność na zajęciach

W 10, Ćw. 5-7
Kompetencje społeczne:

P_K01

Esej, aktywność na zajęciach

W 10

P_K02

Esej, aktywność na zajęciach

Ćw. 1-10
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

elementarnej terminologii używanej
w pedagogice, poszerzonej w
zakresie właściwym dla
studiowanej specjalności oraz
sposobów jej zastosowania w
obrębie pokrewnych dyscyplin
naukowych.

elementarną terminologię
używaną w pedagogice,
w ograniczonym stopniu
poszerzoną w zakresie
właściwym dla studiowanej
specjalności oraz wybrane
sposoby jej zastosowania
w obrębie pokrewnych dyscyplin
naukowych.

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

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

P_W02

podstawowych struktur
społecznych, środowisk
i instytucji istotnych dla
studiowanej specjalności.

opisuje ogólnie wybrane
podstawowe struktury społeczne,
środowiska oraz wybrane
instytucje istotne dla studiowanej
specjalności.

opisuje szczegółowo podstawowe
struktury społeczne, środowiska i
instytucje istotne dla studiowanej
specjalności.

opisuje wyczerpująco podstawowe
struktury społeczne, środowiska i
instytucje istotne dla studiowanej
specjalności.

P_W03

procesów tworzenia się
i oddziaływania głównych
środowisk wychowawczych, nie ma
wiedzy o występujących w nich
problemach oraz o przyczynach
tych problemów.

procesy tworzenia się
i oddziaływania tylko niektórych
głównych środowisk
wychowawczych, ma wiedzę o
wybranych występujących w nich
problemach oraz o niektórych
przyczynach tych problemów.

procesy tworzenia się
i oddziaływania głównych
środowisk wychowawczych, ma
wiedzę o większości
występujących w nich problemów
oraz o przyczynach tych
problemów.

procesy tworzenia się
i oddziaływania głównych
środowisk wychowawczych, ma
wyczerpującą wiedzę
o występujących w nich problemach
oraz o przyczynach tych problemów.

P_U01

wykorzystać zdobytej wiedzy
teoretycznej z zakresu pedagogiki
penitencjarnej w odniesieniu do
konkretnych sytuacji pedagogicznej
praktyki.

w oparciu o wskazówki
nauczyciela wykorzystać zdobytą
wiedzę teoretyczną z zakresu
pedagogiki penitencjarnej
w odniesieniu do konkretnych
prostych sytuacji pedagogicznej
praktyki.

samodzielnie wykorzystać
zdobytą wiedzę teoretyczną
z zakresu pedagogiki
penitencjarnej w odniesieniu
do konkretnych typowych
sytuacji pedagogicznej praktyki.

samodzielnie i efektywnie
wykorzystać zdobytą wiedzę
teoretyczną z zakresu pedagogiki
penitencjarnej w odniesieniu do
każdej sytuacji pedagogicznej
praktyki.

P_U02

diagnozować problemów
pedagogicznych w odniesieniu do
działalności praktycznej.

w oparciu o wskazówki
nauczyciela diagnozować
podstawowe problemy
pedagogiczne w odniesieniu do
działalności praktycznej.

diagnozować wybrane problemy
pedagogicznych w odniesieniu do
działalności praktycznej,
popełniając nieliczne błędy.

bezbłędnie diagnozować problemy
pedagogiczne w odniesieniu
do działalności praktycznej.

P_K01

posługiwać się zdobytą wiedzą w
praktycznej działalności
pedagogicznej, nie rozumie
społecznego znaczenia wiedzy
pedagogicznej.

w ograniczonym zakresie
posługiwać się zdobytą wiedzą
w praktycznej działalności
pedagogicznej, rozumie ogólnie
społeczne znaczenie wiedzy
pedagogicznej.

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

sprawnie i efektywnie posługiwać
się zdobytą wiedzą w praktycznej
działalności pedagogicznej, rozumie
społeczne znaczenie wiedzy
pedagogicznej.

P_K02

do współpracy i współdziałania z
innymi – specjalistami
i niespecjalistami - zarówno

do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami - zarówno podczas pracy
indywidualnej jak i zespołowej.
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podczas pracy indywidualnej jak i
zespołowej.
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

30

20

Egzamin/zaliczenie

3

3

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

12

12

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

37/1,5 ECTS

27/1 ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Machel H., Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Gdańsk 1994.
Machel H., Psychospołeczne uwarunkowania pracy resocjalizacyjnej personelu więziennego, Gdańsk 2001.
Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk 2003.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Ciosek M., Izolacja więzienna. Wybrane aspekty izolacji więziennej w percepcji więźniów i personelu, Gdańsk 1993.

Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 2001.

Szaszkiewicz M., Tajemnice grypserki, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 1997.
Inne materiały dydaktyczne:






Konstytucja RP
Ustawa kodeks karny
Ustawa kodeks karny wykonawczy
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAWO KARNE I WYKROCZEŃ Z POSTĘPOWANIEM KARNYM
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Nazwa specjalności: Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną
Rodzaj modułu kształcenia: fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
Rok / Semestr: III/6
Osoba koordynująca przedmiot: dr Małgorzata Błażejowska
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów): Podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o społeczeństwie i prawa.
II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratoriu
m

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma godzin

Studia stacjonarne

30

4

2

36

Studia niestacjonarne

20

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
metoda podająca, metoda problemowa
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma elementarną wiedzę o prawie karnym i wykroczeń oraz postępowaniu karnym, a także wzajemnych
relacjach między prawem karnym i wykroczeń a pedagogiką, w tym pedagogiką resocjalizacyjną.

K_W02

P_W02

Zna prawno-karne ujęcia funkcjonowania człowieka, rozumie ich społeczne źródła oraz konteksty.

K_W04

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa karnego i wykroczeń oraz postępowania
karnego w odniesieniu do konkretnych sytuacji pedagogicznej praktyki (opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej,
kulturalnej, pomocowej).

K_U03

P_U02

Posiada umiejętność efektywnego wykorzystania pogłębionej wiedzy z zakresu prawa karnego i wykroczeń oraz o
postępowaniu karnym do wykonywania zadań zawodowych w organizacji lub instytucji pozostającej w
zainteresowaniu resocjalizacji, profilaktyki społecznej i prewencji kryminalnej.

K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student posługuje się zdobytą wiedzą z zakresu prawa karnego i wykroczeń w praktycznej działalności
pedagogicznej oraz życiu prywatnym.

K_K02

P_K02

Jest zdolny do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami prowadzącymi aktywność w
obszarze zwalczania i przeciwdziałania przestępczości - zarówno w pracy indywidualnej jak i zespołowej.

K_K07

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych efektów
kształcenia

W1

Dziedziny prawa karnego. Kształtowanie się polskiego prawa karnego i wykroczeń.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_U02; P_K01;

W2

Źródła prawa karnego. Zakres obowiązywania polskiego prawa karnego.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_U02; P_K01; P_K02;

W3

Konstrukcja przepisów prawa karnego i ich wykładnia.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_U02; P_K01;

W4

Pojęcie i struktura przestępstwa. Formy popełnienia przestępstwa.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_U02; P_K01; P_K02

W5

Wyłączenie odpowiedzialności karnej ze względu na wyłączenie bezprawności, społecznej szkodliwości czynu lub
winy. Zbieg przestępstw i przepisów.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_U02; P_K01; P_K02

Kary i inne środki (środki karne, zabezpieczające, probacyjne). Niekaralność. Sądowy wymiar kary. Modyfikacje
prawomocnie orzeczonych kar i innych środków.

P_W01;P_W02; P_U01;
P_U02; P_K01; P_K02

Przedawnienie. Zatarcie skazania. Ważniejsze grupy i typy przestępstw.

P_W01; P_W02;
P_U01;P_U02; P_K01;
P_K02

W6

W7
W8

Pojęcie i struktura wykroczenia oraz podstawowe zasady odpowiedzialności za wykroczenia.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01; P_K02

W9

Ustawowe znamiona wykroczenia. Formy popełnienia wykroczenia. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność za
wykroczenie.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01; P_K02

W10

Rodzaje kar i środków karnych i dyrektywy wymiaru kary za wykroczenie.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01; P_K02
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W11

Odpowiedzialność nieletnich za przestępstwa i wykroczenia.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_U02; P_K01; P_K02

W12

Wprowadzenie do zagadnień z postępowania karnego. Cele postępowania karnego.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_K01; P_K02

W13

Organy procesowe. Strony procesowe. Inni uczestnicy procesu karnego.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_U02; P_K01; P_K02

W14

Pojęcie i rodzaje czynności prawnych. Zasady procesowe.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_U02; P_K01; P_K02

W15

Sprawy karne.

P_W01; P_W02; P_U01;
P_U02; P_K01; P_K02
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Test pisemny/studium przypadku

W 1- 15

P_W02

Test pisemny/studium przypadku

W 1-15
Umiejętności:

P_U01

Udział w dyskusji - analiza przypadków

W 1-15

P_U02

Udział w dyskusji - analiza przypadków

W 1-7, 11, 13-15
Kompetencje społeczne:

P_K01

Analiza przypadków - udział w dyskusji

W 1-15,

P_K02

Analiza przypadków - udział w dyskusji

W 2, 4-15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

ma elementarnej wiedzy o prawie
karnym i wykroczeń oraz
postępowaniu karnym, a także
wzajemnych relacjach między
prawem karnym i wykroczeń a
pedagogiką, w tym pedagogiką
resocjalizacyjną.

ma elementarną wiedzę o prawie
karnym i wykroczeń oraz
postępowaniu karnym, a także
niektórych wzajemnych relacjach
między prawem karnym i
wykroczeń a pedagogiką, w tym
pedagogiką resocjalizacyjną.

ma elementarną wiedzę o
prawie karnym i wykroczeń
oraz postępowaniu karnym,
a także podstawowych
wzajemnych relacjach
między prawem karnym i
wykroczeń a pedagogiką, w
tym pedagogiką
resocjalizacyjną.

ma elementarną i uporządkowaną
wiedzę o prawie karnym i wykroczeń
oraz postępowaniu karnym, a także
wzajemnych relacjach między
prawem karnym i wykroczeń a
pedagogiką, w tym pedagogiką
resocjalizacyjną.

prawno-karnych ujęć
podstawowe prawno-karne ujęcia
funkcjonowania człowieka, nie
funkcjonowania człowieka, rozumie
rozumie ich społecznych źródeł oraz ich społeczne źródła oraz niektóre
kontekstów.
konteksty.

najważniejsze prawno-karne
ujęcia funkcjonowania
człowieka, rozumie ich
społeczne źródła oraz
konteksty.

wszystkie prawno-karne ujęcia
funkcjonowania człowieka, rozumie
ich społeczne źródła oraz konteksty.

w oparciu o wskazówki nauczyciela
wykorzystać zdobytą wiedzę
teoretyczną z zakresu prawa
karnego
i wykroczeń oraz postępowania
karnego w odniesieniu do
konkretnych prostych sytuacji
praktycznych.

samodzielnie wykorzystać
zdobytą wiedzę teoretyczną
z zakresu prawa karnego i
wykroczeń oraz
postępowania karnego w
odniesieniu do konkretnych
typowych sytuacji praktyki
życia codziennego.

samodzielnie i w pełni wykorzystać
zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu
prawa karnego i wykroczeń oraz
postępowania karnego
w odniesieniu do konkretnych
trudnych sytuacji praktyki życia
codziennego oraz praktyki
pedagogicznej.

efektywnie wykorzystać
w ograniczonym stopniu
pogłębionej wiedzy z zakresu prawa wykorzystać pogłębioną wiedzę z
karnego i wykroczeń oraz o
zakresu prawa karnego i wykroczeń
postępowaniu karnym do
oraz o postępowaniu karnym do
wykonywania zadań zawodowych
wykonywania wybranych zadań
w organizacji lub instytucji
zawodowych w organizacji lub
pozostającej
instytucji pozostającej
w zainteresowaniu resocjalizacji,
w zainteresowaniu resocjalizacji,
profilaktyki społecznej i prewencji profilaktyki społecznej i prewencji
kryminalnej.
kryminalnej.

efektywnie wykorzystać
pogłębioną wiedzę
z zakresu prawa karnego i
wykroczeń oraz o
postępowaniu karnym do
wykonywania
w sytuacjach typowych
zadań zawodowych
w organizacji lub instytucji
pozostającej w
zainteresowaniu
resocjalizacji, profilaktyki
społecznej i prewencji
kryminalnej.

w pełni efektywnie i odpowiedzialnie
wykorzystać pogłębioną wiedzę z
zakresu prawa karnego i wykroczeń
oraz o postępowaniu karnym do
wykonywania nietypowych zadań
zawodowych w organizacji lub
instytucji pozostającej
w zainteresowaniu resocjalizacji,
profilaktyki społecznej i prewencji
kryminalnej.

posługiwać się zdobytą
wiedzą z zakresu prawa
karnego i wykroczeń w
praktycznej działalności
pedagogicznej oraz życiu
prywatnym.

świadomie i odpowiedzialnie
posługiwać się zdobytą wiedzą z
zakresu prawa karnego i wykroczeń w
praktycznej działalności
pedagogicznej oraz życiu prywatnym.

P_W02

P_U01

P_U02

wykorzystać zdobytej wiedzy
teoretycznej z zakresu prawa
karnego i wykroczeń oraz
postępowania karnego
w odniesieniu do konkretnych
sytuacji praktycznych.

P_K01

posługiwać się zdobytą wiedzą z
zakresu prawa karnego
i wykroczeń w praktycznej
działalności pedagogicznej oraz
życiu prywatnym.

P_K02

do współpracy i współdziałania z
innymi - specjalistami
i niespecjalistami prowadzącymi
aktywność w obszarze zwalczania
i przeciwdziałania przestępczości zarówno w pracy indywidualnej jak
i zespołowej.

na poziomie elementarnym
posługiwać się zdobytą wiedzą z
zakresu prawa karnego i wykroczeń
w praktycznej działalności
pedagogicznej oraz życiu
prywatnym.

do współpracy i współdziałania z innymi - specjalistami i niespecjalistami prowadzącymi aktywność w
obszarze zwalczania i przeciwdziałania przestępczości - zarówno w pracy indywidualnej jak i zespołowej.
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Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

30

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

33

43

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

36/1,5 ECTS

26/1 ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria, warsztaty,

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:









W. Cieślak, Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady, Oficyna, Warszawa 2010;
L. Gardocki, Prawo karne, wyd. 16, C.H. Beck, Warszawa 2010;
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego;
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń;
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




A. Marek, Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń dla studentów administracji, Toruń 2009;
W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne, Znak 2010.

Inne materiały dydaktyczne:



wybrane przepisy prawne i publikacje, prezentacje multimedialne.
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7. Przedmioty specjalnościowe: „Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna”
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

EDUKACJA MUZYCZNA Z METODYKĄ
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I-go stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
III/5
Dr Daria Sikorska
Wiedza z zakresu dydaktyki ogólnej

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia
niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
metoda problemowa, dyskusja, multimedia
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat celów i założeń edukacji muzycznej dziecka w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym.

K_W13

Umiejętności:
P_U01

Potrafi zaprezentować i wyjaśnić założenia podstawowych metod i form umuzykalnienia małego dziecka.

K_U09

P_U02

Potrafi samodzielnie zaprojektować, przygotować i przeprowadzić zajęcia muzyczne w przedszkolu i klasach I-III.

K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Krytycznie ocenia własne działania twórcze w zakresie edukacji muzycznej, dostrzega potrzebę samodoskonalenia.

K_K01

V. EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODU NAUCZYCIELA
Kod wg SEK:

Wiedza:

S_W10

Ma wiedzę dotyczącą metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wychowaniu przedszkolnym i na I etapie
edukacyjnym.

S_U03

Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania,
analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania.

S_U08

Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań
pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej.

S_U09

Potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą przedszkolną, klasą szkolną, ma umiejętność pracy w
grupie nauczycieli.

S_U10

Potrafi animować prace nad rozwojem dzieci, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy.

S_U11

Potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Umiejętności:

Kompetencje społeczne
S_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.
VI. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

Ćw1

Cele i założenia edukacji muzycznej małego dziecka. Podstawy programowe wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej w zakresie edukacji muzycznej – analiza treściowo-metodyczna. Struktura scenariusza zajęć z edukacji
muzycznej małego dziecka – założenia metodyczne.

K_W01

Ćw2

Możliwości percepcyjne i odtwórcze dziecka w wieku przedszkolnym. Formy edukacji muzycznej dziecka: śpiew, ruch przy
muzyce, słuchanie muzyki (muzyka klasyczna), gra na instrumentach. Głos jako instrument muzyczny – ćwiczenia

K_W01, K_U01 K_U02,
K_K01
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oddechowe, nauka śpiewania piosenek.
Ćw3

Rodzaje instrumentów muzycznych, wykorzystanie instrumentów perkusyjnych w edukacji małego dziecka. Dzwonki
diatoniczne - budowa i zasady grania na instrumencie prostych melodii, gama c-dur (zapis literowy). Gra prostych piosenek
z repertuaru dziecięcego.

K_W01
K_U02, K_K01

Ćw4

Metody umuzykalniania dzieci i rozwijania wrażliwości muzycznej. Główne założenia metody Z. Kodaly'a, E.E.Gordona,
B. Strauss.

K_W01, K_U01, K_K01

Ćw5

Ćwiczenia muzyczno-ruchowe wg metody C. Orffa.

Ćw6

Główne założenia koncepcji E. J. Dalcroz'a – rytmika dla dzieci.

K_U01, K_K01
K_U01, K_U02, K_K01

VII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której weryfikowany
jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Scenariusz zajęć z edukacji muzycznej.

Ćw 1-4
Umiejętności:

P_U01

Scenariusz zajęć z edukacji muzycznej.

Ćw 2, 4-6

P_U02

Scenariusz zajęć z edukacji muzycznej.

Ćw 2-3, 6
Kompetencje społeczne:

P_K01

Scenariusz zajęć i jego praktyczna realizacja podczas zajęć (mini-lekcja).

Ćw 2-6

VIII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

nie ma elementarnej wiedzy
na temat celów i założeń edukacji
muzycznej dziecka w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

ma elementarną wiedzę
na temat celów i założeń
edukacji muzycznej dziecka
w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.

ma uporządkowaną elementarną
wiedzę na temat celów
i założeń edukacji muzycznej
dziecka w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.

ma uporządkowana wiedzę
elementarną na temat celów
i założeń edukacji muzycznej
dziecka w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym, potrafi odnieść
ją do możliwości percepcyjnych
dziecka.

P_U01

zaprezentować i wyjaśnić założeń
podstawowych metod
i form umuzykalnienia małego dziecka.

w stopniu podstawowym
zaprezentować
i wyjaśnić ogólnie założenia
podstawowych metod i form
umuzykalnienia małego dziecka.

zaprezentować
i wyjaśnić założenia
podstawowych metod i form
umuzykalnienia małego dziecka.

zaprezentować
i szczegółowo wyjaśnić założenia
podstawowych metod
i form umuzykalnienia małego
dziecka oraz ocenić ich przydatność
do realizacji określonych celów
i działań muzycznych.

P_U02

samodzielnie zaprojektować,
przygotować i przeprowadzić zajęć
muzycznych w przedszkolu i klasach IIII.

samodzielnie zaprojektować,
przygotować i przeprowadzić
zajęcia muzyczne
w przedszkolu
i klasach I-III, popełniając przy
tym akceptowalne błędy.

samodzielnie zaprojektować,
przygotować i przeprowadzić
zajęcia muzyczne w przedszkolu
i klasach I-III.

samodzielnie zaprojektować,
przygotować i przeprowadzić
zajęcia muzyczne w przedszkolu
i klasach I-III oraz dokonać
krytycznej analizy realizacji zajęć.

P_K01

krytycznie ocenić własnych działań
twórczych w zakresie edukacji
muzycznej, nie dostrzegając potrzeby
samodoskonalenia.

Efekty
kształcenia

P_W01

krytycznie ocenić własne działania twórcze w zakresie edukacji muzycznej, dostrzegając potrzebę
samodoskonalenia.

IX. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

25

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

X. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Kisiel M., Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystywania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka, Wyd. WSB, Dabrowa Górnicza 2007.

Malko D. Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.

Sacher W. A., Słuchanie muzyki i aktywność artystyczna dzieci, Oficyna Wydawnicza „Impuls”,Kraków 1999.

Wawrowska R., Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej, AP 2003.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
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Kołodziejski M., Koncepcja Edwina E. Gordona w powszechnej edukacji muzycznej, Płock 2008.
Gąsiennica-Szostek A., Muzykoterapia, PZWL, 2003,
Chyła-Szypułowa I., Twórczość literacka dla dzieci – ekspilacje muzyczne, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2006,
Lipska E., Przychodzińska M., Drogi do muzyki, WSiP, Warszawa 1999.

Inne materiały dydaktyczne:






Podstawa programowa nauczania zintegrowanego.
Przykładowe programy nauczania i scenariusze zajęć.
Materiały ORE.
Instrumenty muzyczne, materiały dźwiękowe ( płyty CD, odtwarzacz kompaktowy).
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

METODYKA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
III/5
Dr Dorota Zdybel
Wiedza z zakresu teorii wychowania i teorii kształcenia, dydaktyki kształcenia
zintegrowanego. Wiedza dotycząca prawidłowości rozwoju psychofizycznego dziecka w
wieku przedszkolnym. Wiedza z zakresu pedagogiki wieku dziecięcego.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Konsultacje

Egzamin/ zaliczenie

Suma
godzin

30

6

3

54

20

6

3

39

Wykład

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

15

Studia niestacjonarne

10

Konwersa
torium

Laborator
ium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny, metody problemowe, prezentacja
pogadanka, praca w grupach, symulacje, prezentacja, dyskusja, mikronauczanie
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna współczesne koncepcje wychowania przedszkolnego. Student ma wiedzę o alternatywnych formach
wychowania przedszkolnego. Student zna zadania i funkcje przedszkola.

K_W09; K_W13

P_W02

Student zna podstawy i zasady planowania i organizacji pracy w wychowaniu przedszkolnym w odniesieniu do
celów i treści w obszarach edukacyjnych podstawy wychowania przedszkolnego.

K_W03; K_W16

P_W03

Student zna podstawy metodologiczne pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu (zasady, metody,
formy pracy).

K_W03; K_W16

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi dokonać diagnozy przedszkolnej oraz określić strefę najbliższego rozwoju umiejętności dziecka.

K_U03; K_U05;
K_U09

P_U02

Student potrafi dokonać wyboru sposobu realizacji celów z wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem
metod i form pracy stosowanych w wychowaniu przedszkolnym.

K_U03; K_U14;
K_U10

P_U03

Student potrafi zaplanować zajęcia z obszarów edukacyjnych wychowania w przedszkolu z uwzględnieniem
specyfiki rozwojowej dzieci 3, 4, 5, i 6 letnich.

K_U03; K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student potrafi pracować w zespole w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, dokonać oceny własnych
kompetencji jako wychowawcy przedszkolnego

K_K01; K_K07

V. EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODU NAUCZYCIELA
Kod wg SEK

Wiedza:

S_W03

Ma wiedzę na temat wychowania przedszkolnego oraz wychowania i kształcenia na I etapie edukacyjnym, w tym o jego społecznokulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstawach.

S_W10

Ma wiedzę dotyczącą metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wychowaniu
przedszkolnym i na I etapie edukacyjnym.
Umiejętności:

S_U03

Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu
diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania.

S_U07

Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych związanych z wychowaniem przedszkolnym i kształceniem zintegrowanym.

S_U08

Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania
działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy
dydaktycznej.

S_U09

Potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą przedszkolną, klasą szkolną, ma
umiejętność pracy w grupie nauczycieli.

S_U10

Potrafi animować prace nad rozwojem dzieci, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy.

S_U11

Potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym
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uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
Kompetencje społeczne:
S_K05

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.
VI. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Współczesne koncepcje wychowania przedszkolnego. Ogólne cele wychowania przedszkolnego Zadania
przedszkola. Funkcje przedszkola. Alternatywne formy wychowania przedszkolnego.

P_W01; P_W02

W2

Organizacja pracy w placówce wychowania przedszkolnego. Statut przedszkola. Plan pracy wychowawczodydaktycznej. Ramowy rozkład dnia. Pracownicy pedagogiczni i personel pozostały. Konieczność współpracy i
jej zasady. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu. Urządzenie sali przedszkolnej

P_W01; P_W02

W3

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, obszary edukacyjne w przedszkolu według nowej podstawy
i ich cele. Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w skali roku, program wychowania przedszkolnego,
analiza porównawcza wybranych programów. Zasady konstruowania miesięcznego planu pracy, planu dziennego
oraz konspektu zajęć obowiązkowych.

P_W02; P_W03;
P_U03

W4

Formy pracy z dziećmi w przedszkolu. Zabawa, rodzaje zabaw, jej znaczenie. Praca a zabawa. Praca dzieci i jej
rodzaje. Zajęcie w edukacji przedszkolnej, zasady organizowania zajęć, rodzaje zajęć. Spacery i wycieczki.
Uroczystości przedszkolne.

P_W02; P_W03;
P_U03

W5

Zasady pracy dydaktyczno-wychowawczej w wychowaniu przedszkolnym, ich klasyfikacje i rodzaje. Metody
pracy w wychowaniu przedszkolnym ich rodzaje i dobór. Wybrane metody autorskie z zakresu wychowania
przedszkolnego.

P_W02; P_W03;
P_U03

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw1

Różnice rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym. Problemy adaptacji dziecka do warunków przedszkola.
Znaczenie i formy współpracy z rodzicami dziecka. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. i
innymi specjalistami.

P_U01; P_K01

Ćw2

Środki dydaktyczne w wychowaniu przedszkolnym, rodzaje środków dydaktycznych, ich znaczenie i
zastosowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz ich właściwy dobór. Znaczenie zabawki w rozwoju
dziecka. Literatura w wychowaniu przedszkolnym, rodzaje literatury i ich walory oraz zasady doboru. Metody i
formy pracy z literaturą w przedszkolu.

P_U02; P_U03;
P_K01

Ćw3

Sposoby realizacji celów z zakresu kształtowania kompetencji społecznych dzieci, umiejętności porozumiewania
się przez dziecko z dorosłymi i z rówieśnikami, zgodnego funkcjonowania w zabawie i sytuacjach zadaniowych
oraz z zakresu wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego. Rola zakazów i nakazów w
wychowaniu przedszkolnym. Zawieranie umów i rozwiązywanie konfliktów w grupie dziecięcej. (Obszar 1, 15
podstawy programowej).

P_U02; P_U03;
P_K01

Ćw4

Sposoby realizacji celów z zakresu kształtowania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i
kulturalnych, wdrażania dzieci do utrzymywania ładu i porządku. Sposoby realizacji celów z obszaru wdrażania
dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. (Obszar 2, 6 podstawy programowej).

P_U02; P_U03;
P_K01

Ćw5

Sposoby realizacji celów z wychowanie przez sztukę w przedszkolu. Przygotowanie do odbioru sztuki teatralnej,
muzycznej, plastycznej. Dziecko widzem i aktorem - formy aktywności. Muzyka śpiew, pląsy i taniec - formy
aktywności muzycznej dziecka w przedszkolu. Formy aktywności plastycznej w wychowaniu przedszkolnym –
techniki plastyczne stosowane w wychowaniu przedszkolnym. Sposoby realizacji celów z wychowania przez
sztukę - projekt scenariusza zajęć. (Obszar 7, 8, 9 podstawy programowej).

P_U02; P_U03;
P_K01

Ćw6

Sposoby realizacji celów z obszaru pomagania dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w
unikaniu zagrożeń. Sposoby realizacji celów z obszaru wychowania dla poszanowania roślin i zwierząt. Rola
wycieczek i spacerów w realizacji wychowania społeczno-przyrodniczego. (Obszar 11, 12 podstawy
programowej.).

P_U02; P_U03;
P_K01

Ćw7

Sposoby realizacji celów z wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności motorycznej dzieci. Cele,
metody, formy pracy, środki dydaktyczne ich dobór w wychowaniu zdrowotnym. Planowanie i organizacja zajęć
z wychowania zdrowotnego – projekt scenariusza zajęć. (Obszar 5 podstawy programowej).

P_U02; P_U03;
P_K01

Ćw8

Sposoby realizacji celów z obszaru wspierania dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w
poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. Sposoby realizacji celów z obszaru wspomagania rozwoju
umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych. Rola zabaw
konstrukcyjnych w wychowaniu umysłowym. (Obszar 4, 10 podstawy programowej).

P_U02; P_U03;
P_K01

Ćw9

Sposoby realizacji celów z obszaru wspomagania rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną.
Planowanie zajęć z wychowania umysłowego, dobór metod i form pracy w zakresie wychowania umysłowego –
projektowanie konspektu zajęć. (Obszar 13 podstawy programowej.).

P_U02; P_U03;
P_K01

Ćw10

Sposoby wspomagania rozwoju mowy dzieci na etapie wychowania przedszkolnego. Kształtowanie i uściślanie
pojęć oraz sposoby wzbogacania słownika dziecka. Sposoby realizacji celów z obszaru kształtowania gotowości
do nauki czytania i pisania. Przygotowanie dzieci sześcioletnich do nauki w szkole. Diagnoza przedszkolna.
Zagadnienia dojrzałości szkolnej (Obszar 3, 14 podstawy programowej.).

P_U01; P_U03;
P_K01

VII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Wiedza:
P_W01

Kolokwium (test wiedzy i umiejętności)

W 1,2

P_W02

Kolokwium (test wiedzy i umiejętności)

W1-5

P_W03

Kolokwium (test wiedzy i umiejętności)

W3-5
Umiejętności:

P_U01

Kolokwium (test wiedzy i umiejętności)

Ćw. 1, 10
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Zadanie zespołowe (prezentacja tematyki, konspekt z krytyczną analizą metodyczną, symulacja)
P_U02

Kolokwium (test wiedzy i umiejętności)
Zadanie zespołowe (prezentacja tematyki, konspekt z krytyczną analizą metodyczną, symulacja)

Ćw. 2-9

P_U03

Kolokwium (test wiedzy i umiejętności)
Zadanie zespołowe (prezentacja tematyki, konspekt z krytyczną analizą metodyczną, symulacja)

W 3-5; Ćw. 2-10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Zadanie zespołowe (prezentacja tematyki, konspekt z krytyczną analizą metodyczną, symulacja)
Obserwacja, udział w dyskusji

Ćw. 1-10

VIII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

współczesnych koncepcji
wychowania
przedszkolnego. Nie ma
wiedzy
o alternatywnych formach
wychowania
przedszkolnego, nie zna
zadań i funkcji przedszkola.

wybiórczo współczesne
koncepcje wychowania
przedszkolnego. Ma
podstawową wiedzę
o alternatywnych formach
wychowania przedszkolnego,
zna wybrane zadnia
i funkcje przedszkola.

współczesne koncepcje
wychowania
przedszkolnego. Ma pełną
wiedzę
o alternatywnych formach
wychowania
przedszkolnego oraz zna
zadania i funkcje
przedszkola.

współczesne koncepcje
wychowania przedszkolnego. Ma
wyczerpującą i uporządkowaną
wiedzę o alternatywnych formach
wychowania przedszkolnego, zna
zadania i funkcje przedszkola.

P_W02

podstaw i zasad planowania
i organizacji pracy
w wychowaniu
przedszkolnym
w odniesieniu do celów i
treści w obszarach
edukacyjnych podstawy
wychowania
przedszkolnego.

podstawy i zasady planowania
i organizacji pracy
w wychowaniu przedszkolnym
w odniesieniu do celów i treści
w obszarach edukacyjnych
podstawy wychowania
przedszkolnego
w ograniczonym zakresie.

podstawy i zasady
planowania i organizacji
pracy w wychowaniu
przedszkolnym w
odniesieniu do celów i treści
w obszarach edukacyjnych
podstawy wychowania
przedszkolnego.

podstawy i zasady planowania
i organizacji pracy
w wychowaniu przedszkolnym
w odniesieniu do celów
i treści w obszarach edukacyjnych
podstawy wychowania
przedszkolnego oraz potrafi
szczegółowo je wyjaśnić.

P_W03

podstaw metodologicznych
pracy wychowawczodydaktycznej
w przedszkolu (nie potrafi
wskazać zasad, metod i
form pracy).

ogólnie podstawy
metodologiczne pracy
wychowawczo-dydaktycznej
w przedszkolu (potrafi wskazać
zasady, metody, formy pracy,
popełniając przy tym
akceptowalne błędy).

podstawy metodologiczne
pracy wychowawczodydaktycznej
w przedszkolu (potrafi
wskazać zasady, metody,
formy pracy).

podstawy metodologiczne pracy
wychowawczo-dydaktycznej
w przedszkolu (zasady, metody,
formy pracy
i potrafi określić ich zastosowanie
do realizacji celów wychowania
przedszkolnego).

P_U01

potrafi dokonać diagnozy
przedszkolnej ani określić
strefy najbliższego rozwoju
umiejętności dziecka.

dokonać ogólnej diagnozy
przedszkolnej oraz określić
strefę najbliższego rozwoju
umiejętności dziecka.

dokonać diagnozy
przedszkolnej, określić
strefę najbliższego rozwoju
umiejętności dziecka
według wskazanych
kryteriów oraz
zaprojektować sposoby
wspierania
w obszarach opóźnionego
rozwoju.

dokonać szczegółowej diagnozy
przedszkolnej, określić strefę
najbliższego rozwoju umiejętności
dziecka według opracowanych
samodzielnie kryteriów oraz
zaprojektować sposoby wspierania
w obszarach opóźnionego rozwoju.

P_U02

dokonać wyboru sposobu
realizacji celów z
wychowania
przedszkolnego
z uwzględnieniem metod i
form pracy stosowanych
w wychowaniu
przedszkolnym.

dokonać wyboru sposobu
realizacji celów z wychowania
przedszkolnego
z uwzględnieniem metod i form
pracy stosowanych
w wychowaniu przedszkolnym,
popełniając przy tym
akceptowalne błędy.

dokonać wyboru sposobu
realizacji celów z
wychowania
przedszkolnego
z uwzględnieniem metod i
form pracy stosowanych w
wychowaniu
przedszkolnym.

dokonać wyboru sposobu realizacji
celów z wychowania
przedszkolnego z uwzględnieniem
metod i form pracy stosowanych
w wychowaniu przedszkolnym oraz
krytycznie uzasadnić swój wybór.

P_U03

zaplanować zajęć
z obszarów edukacyjnych
wychowania w przedszkolu
z uwzględnieniem specyfiki
rozwojowej dzieci 3, 4, 5 i 6
letnich.

w stopniu podstawowym
zaplanować zajęcia
z obszarów edukacyjnych
wychowania
w przedszkolu
z uwzględnieniem specyfiki
rozwojowej dzieci 3, 4, 5, i 6
letnich.

zaplanować zajęcia z
obszarów edukacyjnych
wychowania
w przedszkolu
z uwzględnieniem specyfiki
rozwojowej dzieci 3, 4, 5, i
6 letnich.

szczegółowo
zaplanować zajęcia
z obszarów edukacyjnych
wychowania w przedszkolu
z uwzględnieniem specyfiki
rozwojowej dzieci 3, 4, 5, i 6
letnich oraz wskazać zasadność
zastosowanych metod
i form pracy.

P_K01

pracować w zespole
w zakresie realizacji zadań
dydaktycznych ani nie
potrafi dokonać oceny
własnych kompetencji jako
wychowawcy
przedszkolnego.

pracować w zespole
w zakresie realizacji zadań
dydaktycznych, dokonać ogólnej
oceny własnych kompetencji
jako wychowawcy
przedszkolnego.

pracować w zespole,
aktywnie uczestniczyć w
realizacji zadań
dydaktycznych oraz
dokonać krytycznej analizy
i oceny własnych
kompetencji jako
wychowawcy
przedszkolnego.

pracować w zespole, aktywnie
uczestniczyć w realizacji zadań
dydaktycznych oraz dokonać
krytycznej analizy i oceny
własnych kompetencji jako
wychowawcy przedszkolnego, a
także zaplanować swój rozwój.

IX. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

45

30
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Egzamin/zaliczenie

3

3

Udział w konsultacjach

6

6

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

10

25

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

54/2 ECTS

39/1,5 ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

X. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:






Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć, Kraków 2012.
Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Kraków 2012,
Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna, Warszawa 2002.
Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E., Od piosenki do literki . Podręcznik dla nauczyciela - Metoda Dobrego Startu. Wydawnictwo: Harmonia 2010.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:





Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki w szkolnej. Jak prowadzić obserwacje dzieci, interpretować
wyniki i formułować wnioski, Kraków 2011.
Węglińska M., Jak przygotować się do zajęć zintegrowanych, Kraków 2002.
Muchacka B., Zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej. Kraków 2006.

Inne materiały dydaktyczne:





Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
Wybrane programy wychowania w przedszkolu.
Wybrane przykładowe rozkłady materiału i konspekty.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

EDUKACJA POLONISTYCZNA Z METODYKĄ
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
III/5
Dr Dorota Zdybel
Wiedza teoretyczna z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej,
Wiedza teoretyczna z zakresu psychologii rozwojowej dziecka,
Wiedza teoretyczna z zakresu teorii kształcenia,
Umiejętność prezentowania efektów własnej pracy.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Konsultacje

Egzamin/ zaliczenie

Suma
godzin

30

6

3

54

20

6

3

39

Wykład

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

15

Studia niestacjonarne

10

Konwersatoriu
m

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
metoda podająca, metoda problemowa
metoda problemowa, dyskusja, studium indywidualnych przypadków, metody ekspresywne i czynnościowe
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat celów, założeń i uwarunkowań edukacji językowej i literackiej dziecka w
młodszym wieku szkolnym. Potrafi wyjaśnić prawidłowości rozwoju kompetencji językowej i komunikacyjnej dziecka.

K_W13

P_W02

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat metod i rodzajów ćwiczeń stosowanych w edukacji polonistycznej małego
dziecka (ćwiczeń w czytaniu, pisaniu, mówieniu i słuchaniu), potrafi wyjaśnić ich założenia i warunki poprawnej
realizacji.

K_W16

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi dokonać krytycznej analizy i oceny przykładowych wypowiedzi (prac) ustnych i pisemnych dziecka –
odnosząc je do norm rozwojowych i wymagań ujętych w podstawie programowej.

K_U02

P_U02

Student potrafi poddać krytycznej refleksji poprawność i wartość dostępnych w literaturze rozwiązań metodycznych w
zakresie edukacji językowej dziecka. (fragmentów scenariuszy zajęć, opisów ćwiczeń), wskazując ich wady i zalety z
punktu widzenia stymulowania rozwoju językowego małego dziecka.

K_U09

P_U03

Student potrafi zaprojektować sytuacje dydaktyczne związane z doskonaleniem umiejętności językowych i literackich
małych dzieci. Potrafi dobrać odpowiednią metodę/ rozwiązanie dydaktyczne do podanego celu edukacji polonistycznej.
Potrafi zaprojektować wewnętrznie spójny i uporządkowany scenariusz zajęć zintegrowanych wokół tekstu literackiego.

K_U10

Kompetencje społeczne:

P_K01

Student potrafi poddać krytycznej refleksji poprawność i wartość samodzielnie zaprojektowanych rozwiązań
metodycznych, a także własnych kompetencji metodycznych w zakresie stymulowania rozwoju językowego dziecka.
Dostrzega braki we własnej wiedzy i umiejętnościach, docenia potrzebę samodoskonalenia zawodowego. Świadomie dba o
kulturę własnej wypowiedzi, jej poprawność gramatyczną i stylistyczną

K_K08

V. EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODU NAUCZYCIELA
Kod wg SEK

Wiedza:

S_W10

Ma wiedzę dotyczącą metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wychowaniu przedszkolnym i na
I etapie edukacyjnym.
Umiejętności

S_U03

Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu
diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania.

S_U08

Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań
pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej.

S_U09

Potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą przedszkolną, klasą szkolną, ma umiejętność
pracy w grupie nauczycieli.

S_U10

Potrafi animować prace nad rozwojem dzieci, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy.

S_U11

Potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
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Kompetencje społeczne
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.

S_K01

VI. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Wykład:

W1

Założenia początkowej edukacji polonistycznej dziecka – cele i zakres treści.

P_W01, P_W02

W2

Prawidłowości rozwoju językowego dziecka - mechanizmy i teorie wyjaśniające proces nabywania języka
(behawiorystyczne, deterministyczne, interakcyjne); rola interakcji i doświadczenia w rozwoju językowym dziecka.

P_W01, P_W02

W3

Podstawy kształcenia literackiego małego dziecka - cele edukacji literackiej, koncepcja „dzieła otwartego” Romana
Ingardena

P_W01, P_W02

W4

Przekład intersemiotyczny jako metoda interpretacji tekstów poetyckich – liryczność wypowiedzi literackiej jako problem
metodyczny

P_W01, P_W02

W5

Proces kształtowania kompetencji komunikacyjnej dziecka – struktura kompetencji komunikacyjnej i sposoby jej
rozwijania w klasach początkowych. Teoria kodów językowych Basila Bernsteina i jej znaczenie dla edukacji małego
dziecka.

P_W01, P_W02

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Lp.
Ćw1

Psychofizjologiczne, artykulacyjne i semantyczne podstawy procesu czytania i pisania.

P_W01, P_W02,

Ćw2

Opracowanie litery w klasie I – istota i założenia analityczno-syntetycznej metody nauki czytania w języku polskim.
Problemy fonetyczne w toku nauki czytania (opracowywanie dwuznaków, zmiękczeń i ubezdźwięcznień).

P_U02, P_U03,

Ćw3

Cechy dobrego czytania – rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem; poziomy rozumienia tekstu.

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

Ćw4

Pismo i pisanie w edukacji wczesnoszkolnej – cechy dobrego pisma, rodzaje ćwiczeń w pisaniu

P_U01, P_U02,
P_U03,

Ćw5

Metodyka pracy z tekstem literackim na przykładzie baśni – baśń jako utwór symboliczny, rola i znaczenie baśni w
rozwoju psychicznym małego dziecka

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

Ćw6

Opracowywanie tekstów poetyckich – założenia analizy pozawerbalnej, dostrzeganie i interpretacja metafor.

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

Ćw7

Rodzaje ćwiczeń słownikowo- frazeologicznych i syntaktycznych. Kształtowanie pojęcia zdania w klasach I-III.

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

Ćw8

Propedeutyka nauczania gramatyki i ortografii w klasach początkowych, Tok indukcyjny w kształtowaniu pojęć
gramatycznych i zasad ortograficznych.

P_U02, P_U03,
P_K01

Ćw9

Konstruowanie opowiadań w młodszym wieku szkolnym – przygotowanie do redagowania dłuższych wypowiedzi
pisemnych. Barwność i dynamika opowiadań dziecięcych.

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

Ćw10

Aktywność twórcza w kształceniu językowym dziecka w wieku wczesnoszkolnym.

P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01

VII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Kolokwium (test wiedzy i umiejętności)

W 1-5, Ćw.1

P_W02

Kolokwium (test wiedzy i umiejętności)

W 1-5, Ćw.1
Umiejętności:

P_U01

Kolokwium (test wiedzy i umiejętności), zadanie praktyczne (projekt scenariusza zajęć zintegrowanych wokół
tekstu literackiego)

Ćw. 3-7, 9-10

P_U02

Kolokwium (test wiedzy i umiejętności), zadanie praktyczne (projekt scenariusza zajęć zintegrowanych wokół
tekstu literackiego)

Ćw. 2-10

P_U03

Kolokwium (test wiedzy i umiejętności), zadanie praktyczne (projekt scenariusza zajęć zintegrowanych wokół
tekstu literackiego)

Ćw. 2-10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Zadanie praktyczne (projekt i krytyczna analiza scenariusza zajęć zintegrowanych wokół tekstu literackiego)

Ćw. 3, 5-10

VIII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

P_W01

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

nie ma wiedzy na temat celów, założeń
i uwarunkowań edukacji językowej i
literackiej dziecka w młodszym wieku
szkolnym. Nie potrafi wyjaśnić
prawidłowości rozwoju kompetencji
językowej i komunikacyjnej dziecka.

ma elementarną wiedzę na
temat celów, założeń
i uwarunkowań edukacji
językowej i literackiej
dziecka w młodszym wieku
szkolnym. Potrafi ogólnie
wyjaśnić prawidłowości
rozwoju kompetencji
językowej i komunikacyjnej
dziecka.

ma szczegółową wiedzę na temat
celów, założeń i uwarunkowań
edukacji językowej i literackiej
dziecka w młodszym wieku
szkolnym. Potrafi szczegółowo
wyjaśnić prawidłowości rozwoju
kompetencji językowej i
komunikacyjnej dziecka.

ma wyczerpującą wiedzę na
temat celów, założeń
i uwarunkowań edukacji
językowej i literackiej dziecka
w młodszym wieku szkolnym.
Potrafi wyczerpująco wyjaśnić
prawidłowości rozwoju
kompetencji językowej
i komunikacyjnej dziecka.
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P_W02

nie ma uporządkowanej wiedzy na
temat metod i rodzajów ćwiczeń
stosowanych w edukacji polonistycznej
małego dziecka (ćwiczeń w czytaniu,
pisaniu, mówieniu i słuchaniu) ani nie
potrafi wyjaśnić ich założeń i
warunków poprawnej realizacji.

P_U01

dokonać krytycznej analizy
i oceny przykładowych wypowiedzi
(prac) ustnych i pisemnych dziecka –
odnosząc je do norm rozwojowych i
wymagań ujętych w podstawie
programowej.

P_U02

P_U03

P_K01

poddać krytycznej refleksji poprawność
i wartość dostępnych w literaturze
rozwiązań metodycznych w zakresie
edukacji językowej dziecka
(fragmentów scenariuszy zajęć, opisów
ćwiczeń), wskazując ich wady
i zalety z punktu widzenia
stymulowania rozwoju językowego
małego dziecka.

zaprojektować sytuacji dydaktycznych
związanych z doskonaleniem
umiejętności językowych i literackich
małych dzieci. Nie potrafi dobrać
odpowiedniej metody/ rozwiązania
dydaktycznego do podanego celu
edukacji polonistycznej. Nie potrafi
zaprojektować wewnętrznie spójnego i
uporządkowanego scenariusza zajęć
zintegrowanych wokół tekstu
literackiego.

poddać krytycznej refleksji
poprawności i wartości samodzielnie
zaprojektowanych rozwiązań
metodycznych, a także własnych
kompetencji metodycznych w zakresie
stymulowania rozwoju językowego
dziecka. Nie dostrzega braków we
własnej wiedzy i umiejętnościach, nie
docenia potrzeby samodoskonalenia
zawodowego. Nie posiada świadomości
dbania o kulturę własnej wypowiedzi,
jej poprawności gramatycznej
i stylistycznej.

ma uporządkowaną
elemetarną wiedzę
na temat metod i rodzajów
ćwiczeń stosowanych w
edukacji polonistycznej
małego dziecka (ćwiczeń
w czytaniu, pisaniu,
mówieniu i słuchaniu),
potrafi ogólnie wyjaśnić ich
założenia i warunki
poprawnej realizacji.
w sposób powierzchowny
dokonać krytycznej analizy i
oceny przykładowych
wypowiedzi (prac) ustnych i
pisemnych dziecka –
odnosząc je do norm
rozwojowych i wymagań
ujętych w podstawie
programowej, popełniając
przy tym akceptowalne
błędy.
w ograniczonym zakresie
poddać krytycznej refleksji
poprawność i wartość
dostępnych w literaturze
rozwiązań metodycznych
w zakresie edukacji
językowej dziecka.
(fragmentów scenariuszy
zajęć, opisów ćwiczeń),
wskazując ich wady
i zalety z punktu widzenia
stymulowania rozwoju
językowego małego dziecka,
popełniając przy tym
akceptowalne błędy.
zaprojektować proste
sytuacje dydaktyczne
związane z doskonaleniem
umiejętności językowych
i literackich małych dzieci.
Potrafi w stopniu
podstawowym dobrać
odpowiednią metodę/
rozwiązanie dydaktyczne
do podanego celu edukacji
polonistycznej oraz
zaprojektować wewnętrznie
spójny i uporządkowany
scenariusz zajęć
zintegrowanych wokół tekstu
literackiego, popełniając przy
tym akceptowalne błędy.

ma uporządkowaną szczegółową
wiedzę na temat metod i rodzajów
ćwiczeń stosowanych w edukacji
polonistycznej małego dziecka
(ćwiczeń w czytaniu, pisaniu,
mówieniu i słuchaniu), potrafi
wyjaśnić ich założenia i warunki
poprawnej realizacji.

ma uporządkowaną
wyczerpującą wiedzę
na temat metod
i rodzajów ćwiczeń
stosowanych w edukacji
polonistycznej małego dziecka
(ćwiczeń w czytaniu, pisaniu,
mówieniu i słuchaniu), potrafi
wyjaśnić ich założenia i
warunki poprawnej realizacji.

dokonać krytycznej analizy i oceny
przykładowych wypowiedzi (prac)
ustnych i pisemnych dziecka –
odnosząc je do norm rozwojowych i
wymagań ujętych w podstawie
programowej, uzasadniając ogólnie
swoje zdanie.

dokonać krytycznej analizy
i oceny przykładowych
wypowiedzi (prac) ustnych i
pisemnych dziecka – odnosząc
je do norm rozwojowych i
wymagań ujętych w podstawie
programowe, szczegółowo
uzasadniając swoje zdanie.

poddać krytycznej refleksji
poprawność i wartość dostępnych w
literaturze rozwiązań metodycznych
w zakresie edukacji językowej
dziecka (fragmentów scenariuszy
zajęć, opisów ćwiczeń), wskazując
ich wady i zalety z punktu widzenia
stymulowania rozwoju językowego
małego dziecka.

poddać krytycznej refleksji
poprawność i wartość
dostępnych w literaturze
rozwiązań metodycznych
w zakresie edukacji językowej
dziecka oraz zaproponować
sposoby ich udoskonalenia.
(fragmentów scenariuszy
zajęć, opisów ćwiczeń),
wskazując ich wady
i zalety z punktu widzenia
stymulowania rozwoju
językowego małego dziecka.

zaprojektować różne sytuacje
dydaktyczne związane
z doskonaleniem umiejętności
językowych i literackich małych
dzieci. Potrafi prawidłowo dobrać
odpowiednią metodę/ rozwiązanie
dydaktyczne do podanego celu
edukacji polonistycznej oraz
zaprojektować wewnętrznie spójny
i uporządkowany scenariusz zajęć
zintegrowanych wokół tekstu
literackiego.

kreatywie i szczegółowo
zaprojektować różne warianty
sytuacji dydaktycznych
związanych z doskonaleniem
umiejętności językowych i
literackich małych dzieci.
Potrafi z pełnym
zrozumieniem dobrać
odpowiednią metodę/
rozwiązanie dydaktyczne do
podanego celu edukacji
polonistycznej oraz
zaprojektować wewnętrznie
spójny i uporządkowany
scenariusz zajęć
zintegrowanych wokół tekstu
literackiego.

poddać krytycznej refleksji poprawność i wartość samodzielnie zaprojektowanych rozwiązań
metodycznych, a także własnych kompetencji metodycznych w zakresie stymulowania rozwoju
językowego dziecka. Dostrzega braki we własnej wiedzy i umiejętnościach, docenia potrzebę
samodoskonalenia zawodowego. Świadomie dba o kulturę własnej wypowiedzi, jej poprawność
gramatyczną i stylistyczną.

IX. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

30

Egzamin/zaliczenie

3

3

Udział w konsultacjach

6

6

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

10

25

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

54/2 ECTS

39/1,5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
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Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

75/3 ECTS

75/3 ECTS

X. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:







Czelakowska D., Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2013.
Malmquist E., Nauka czytania w szkole podstawowej, Warszawa 1987.
Czelakowska D., Stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005.
Węglińska M., Jak przygotowywać się do lekcji? wybór materiałów dydaktycznych. Kraków: "Impuls" , 2005.
Węglińska M., Opis jako forma wypowiedzi w klasach początkowych. Warszawa: WSiP, 1989.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Kurcz I., Psychologia języka i komunikacji. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2000.
Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków : Antykwa , 2000.

Inne materiały dydaktyczne:




Podstawa programowa
Wybrane podręczniki i przewodniki metodyczne – zależnie od dostępności
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

EDUKACJA MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNA Z METODYKĄ
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
III/5
dr Jolanta Maciąg
Wiedza z zakresu teorii kształcenia i teorii wychowania pedagogiki wieku dziecięcego, teorii
kształcenia zintegrowanego
Wiedza z zakresu psychologii rozwojowej dziecka w wieku wczesnoszkolnym.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

30

6

3

54

20

6

3

39

Wykład

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

15

Studia niestacjonarne

10

Konwersatorium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny, dyskusja, prezentacja

Wykład
Ćwiczenia

pogadanka, praca w grupach, symulacje, prezentacja, dyskusja, mikronauczanie
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna współczesne koncepcję nauczania matematyki w edukacji wczesnoszkolnej oraz ich podstawy.

P_W02

Student zna założenia podstawy programowej, cele i treści oraz zalecenia do ich realizacji w zakresie edukacji
matematycznej i-informatycznej w edukacji wczesnoszkolnej.

K_W13

P_W03

Student posiada niezbędną wiedzę przedmiotową i metodyczną (zna metody, formy i sposoby realizacji celów) do
prowadzenia nauczania z zakresu matematyki i informatyki na szczeblu edukacji wczesnoszkolnej.

K_W12, K_W16

K_W03, K_W09

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi dokonać diagnozy oraz wskazać strefę najbliższego rozwoju umiejętności dziecka w obszarze celów
programowych edukacji matematycznej i informatycznej na etapie wczesnoszkolnym.

K_U05, K_U06

P_U02

Student potrafi dokonać wyboru strategii realizacji celów edukacji matematycznej i informatycznej na etapie
wczesnoszkolnym z wykorzystaniem proponowanych w literaturze metod, formy i rozwiązań metodycznych.

K_U05, K_U06

P_U03

Student potrafi zaplanować, zorganizować prowadzić oraz dokonać ewaluacji zajęć z edukacji matematycznej i
informatycznej na etapie wczesnoszkolnym z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów.

K_U03

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student potrafi odpowiedzialnie przygotowywać się do zajęć, potrafi ocenić swoje kompetencje przedmiotowe i
metodyczne.

K_K05

P_K02

Potrafi współpracować z uczniem i jego rodzicami i innymi specjalistami w procesie realizacji zadań wynikających z
edukacji matematycznej i informatycznej.

K_K07

V. EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODU NAUCZYCIELA
Kod wg SEK

Wiedza:

S_W10

Ma wiedzę dotyczącą metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wychowaniu przedszkolnym i na I
etapie edukacyjnym.
Umiejętności:

S_U03

Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania,
analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania.

S_U08

Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań
pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej.

S_U09

Potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą przedszkolną, klasą szkolną, ma umiejętność pracy w
grupie nauczycieli.

S_U10

Potrafi animować prace nad rozwojem dzieci, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy.

S_U11

Potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
Kompetencje społeczne:

S_K05

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.
VI. TREŚCI KSZTAŁCENIA
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Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

W1

„Filozofia” nauczania matematyki we współczesnej szkole; rozwój koncepcji nauczania początkowego matematyki,
założenia współczesnych reform nauczania matematyki w klasach początkowych. Metoda czynnościowego nauczania
matematyki. Nauczanie problemowe i realistyczne.

P_W01; P_W02; P_W03

W2

Treści matematyczne i informatyczne w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej. Cele kształcenia
matematycznego i informatycznego w edukacji elementarnej. Kompetencje matematyczne i informatyczne

P_W02; P_W03

W3

Sylwetka psychologiczna dziecka w młodszym wieku szkolnym. Teoria rozwoju myślenia Piageta. Koncepcja
rozwoju poznawczego Brunera. Etapy kształtowania pojęć i umiejętności u dzieci a ogniwa procesu dydaktycznego.
Pytania, ich rodzaje, umiejętność stawiania pytań warunkiem efektywnego kierowania rozwojem myślenia
matematycznego.

P_W01; P_W03; P_K02

W4

Czynności nauczyciela w procesie kierowania rozwojem myślenia matematycznego dziecka. Zadania i sytuacje
zadaniowe w edukacji matematycznej. Etapy kształtowanie czynności umysłowych wg Galperina a projektowanie
działań nauczyciela i ucznia. Koncepcja Dienesa wykorzystania gier i zabaw dydaktycznych w edukacji
matematycznej.

P_W01; P_W02; P_W03

W5

Wiedza matematyczna nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Pojęcie zbioru. Klasyfikacja zbiorów, tworzenie
zbiorów i działania na zbiorach. Pojęcie relacji i odwzorowania zbiorów. Miejsce i rola zbiorów w nauczaniu
elementarnym. Pojęcie liczby naturalnej. Systemy zapisywania liczb naturalnych. Zbiory liczbowe. Działania w
zbiorach liczbowych. Rozwój i kształtowanie liczenia dziecięcego. Aspekty liczby naturalnej. Wybrane aspekty
czterech działań arytmetycznych. Algorytmy działań pisemnych.

P_W02; P_W03; P_K01

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

Ćw1

Metoda twórczego rozwiązywania problemów. Rola problemów otwartych w nauczaniu początkowym matematyki.
Projektowanie scenariusza zajęć z zastosowaniem metody problemowej.

P_U01; P_U02; P_U03;
P_K01

Ćw2

Zadania tekstowe i ich rodzaje. Hierarchia czynności ucznia w procesie rozwiązywania zadań – metody
rozwiązywania zadań i ich dobór. Metoda Polya. Metody rozwiązywania równań i nierówności.

P_U01; P_U02; P_U03;
P_K01

Ćw3

Metoda kruszenia zadań – projektowanie zadań bazowych oraz opracowanie scenariuszy zajęć z zastosowaniem
metody kruszenia zadań.

P_U01; P_U02; P_U03;
P_K01

Ćw4

Kształcenie umiejętności praktycznych w edukacji matematycznej w zakresie mierzenia i jednostek: długości, pola
powierzchni, pojemności, masy, czasu.

P_U01; P_U02; P_U03;
P_K01

Ćw5

Kształcenie orientacji w przestrzeni w zakresie wzajemnego położenie obiektów, rozpoznawania kształtów i kolorów,
stosunków wielkościowych.

P_U01; P_U02; P_U03;
P_K01

Ćw6

Wprowadzanie dzieci w świat geometrii. Zabawa dziecka a figury geometryczne (płaskie i przestrzenne). Rola
zabaw konstrukcyjnych w rozwoju wyobraźni przestrzennej dziecka. Wzbogacanie doświadczeń dzieci w
posługiwaniu się figurami geometrycznymi. Opracowanie konspektu zajęć zawierających praktyczną realizację
konstrukcji koła, kwadratu, prostokąta i trójkąta.

P_U01; P_U02; P_U03;
P_K01

Ćw7

Zabawy, gry i inne zadania nastawione na wspomaganie rozwoju rozumowania operacyjnego dzieci, w tym ustalania
stałości liczby elementów w zbiorze w toku obserwowanych przekształceń oraz wyznaczania konsekwentnych serii.
Przykładowe scenariusze zabaw i gier – analiza ich przydatności i możliwości wykorzystania w kształceniu
matematycznym.

P_U01; P_U02; P_U03;
P_K01

Ćw8

Projektowanie zajęć z edukacji informatycznej - metody i formy pracy, organizacja zajęć. Wyposażenie pracowni
informatycznej. Kształcenie umiejętnego bezpiecznego posługiwania się Internetem.

P_U01; P_U02; P_U03;
P_K01

Ćw9

Funkcje podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz kart pracy w kształceniu matematycznym – analiza porównawcza
wybranych podręczników. Zastosowanie środków dydaktycznych w edukacji matematycznej i informatycznej.

P_U01; P_U02; P_U03;
P_K01; P_K02

Ćw10

Praca domowa z matematyki ucznia klas początkowych i jej rola. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych.
Ocena opisowa osiągnięć matematycznych.

P_U01; P_U02; P_K01;
P_K02

VII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany
jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Kolokwium (test wiedzy i umiejętności)

W1, 3, 4

P_W02

Kolokwium (test wiedzy i umiejętności)

W 1, 2, 4, 5

P_W03

Kolokwium (test wiedzy i umiejętności)

W 1-5
Umiejętności:

P_U01

Zadanie zespołowe (prezentacja tematyki, konspekt z krytyczną analizą metodyczną, symulacja)

Ćw 1-10

P_U02

Kolokwium (test wiedzy i umiejętności); zadanie zespołowe (prezentacja tematyki, konspekt z krytyczną analizą
metodyczną, symulacja)

Ćw 1-10

P_U03

Kolokwium (test wiedzy i umiejętności); zadanie zespołowe (prezentacja tematyki, konspekt z krytyczną analizą
metodyczną, symulacja)

Ćw 1-9

Kompetencje społeczne:
P_K01

Udział w dyskusji; obserwacja; zadanie zespołowe (prezentacja tematyki, konspekt z krytyczną analizą metodyczną,
symulacja)

W 5, Ćw 1-10

P_K02

Kolokwium (test wiedzy i umiejętności); udział w dyskusji; obserwacja; zadanie zespołowe (prezentacja tematyki,
konspekt z krytyczną analizą metodyczną, symulacja)

W 3, Ćw 9, 10

VIII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

współczesnych koncepcji

współczesne koncepcje

współczesne koncepcje nauczania

współczesne koncepcje nauczania
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nauczania matematyki
w edukacji wczesnoszkolnej ani
ich podstaw.

matematyki w edukacji
wczesnoszkolnej oraz ich
podstawy, potrafi szczegółowo je
omówić
i wskazać ich przydatność.

matematyki w edukacji
wczesnoszkolnej oraz ich podstawy,
potrafi szczegółowo je omówić
oraz dokonać ich krytycznej analizy i
oceny.

P_W02

założeń podstawy programowej,
celów i treści oraz zaleceń do ich
realizacji w zakresie edukacji
matematycznej i informatycznej
w edukacji wczesnoszkolnej.

ogólnie założenia podstawy
programowej, potrafi
wskazać wybrane cele
i treści oraz zalecenia do ich
realizacji
w zakresie edukacji
matematycznej
i informatycznej
w edukacji wczesnoszkolnej.

założenia podstawy programowej,
potrafi wskazać cele i treści oraz
zalecenia do ich realizacji w
zakresie edukacji matematycznej
i informatycznej w edukacji
wczesnoszkolnej.

szczegółowo
i kompleksowo założenia programowe
oraz potrafi wskazać i wyjaśnić cele
i treści oraz zalecenia do ich realizacji
w zakresie edukacji matematycznej
i informatycznej w edukacji
wczesnoszkolnej.

P_W03

niezbędnej wiedzy
przedmiotowej
i metodycznej (nie zna metod,
form i sposobów realizacji) do
prowadzenia nauczania
z zakresu matematyki
i informatyki na szczeblu
edukacji wczesnoszkolnej.

podstawową wiedzę
przedmiotową
i metodyczną (zna niektóre
metody, formy i sposoby
realizacji celów) do
prowadzenia nauczania z
zakresu matematyki
i informatyki na szczeblu
edukacji wczesnoszkolnej.

niezbędną wiedzę przedmiotową
i metodyczną (zna większość
metod, form i sposobów realizacji
celów) do prowadzenia nauczania
z zakresu matematyki i
informatyki na szczeblu edukacji
wczesnoszkolnej.

szczegółową i kompleksową wiedzę
przedmiotową i metodyczną (zna
i potrafi dokonać analizy wszystkich
metod, form i sposobów realizacji
celów) do prowadzenia nauczania z
zakresu matematyki i informatyki na
szczeblu edukacji wczesnoszkolnej.

P_U01

dokonać diagnozy oraz wskazać
strefy najbliższego rozwoju
umiejętności dziecka
w obszarze celów programowych
edukacji matematycznej
i informatycznej na etapie
wczesnoszkolnym.

dokonać wstępnej diagnozy
oraz wskazać strefę
najbliższego rozwoju
umiejętności dziecka w
obszarze celów
programowych edukacji
matematycznej
i informatycznej
na etapie wczesnoszkolnym.

dokonać elementarnej diagnozy
oraz wskazać strefę najbliższego
rozwoju umiejętności dziecka w
obszarze celów programowych
edukacji matematycznej
i informatycznej na etapie
wczesnoszkolnym.

dokonać szczegółowej diagnozy oraz
wskazać strefę najbliższego rozwoju
umiejętności dziecka
w obszarze celów programowych
edukacji matematycznej
i informatycznej na etapie
wczesnoszkolnym.

dokonać wyboru strategii
realizacji celów edukacji
matematycznej i informatycznej
na etapie wczesnoszkolnym z
wykorzystaniem proponowanych
w literaturze metod, form i
rozwiązań metodycznych.

dokonać wyboru strategii
realizacji celów edukacji
matematycznej
i informatycznej na etapie
wczesnoszkolnym
z wykorzystaniem
proponowanych
w literaturze metod, formy i
rozwiązań metodycznych w
ograniczonym zakresie.

dokonać wyboru strategii
realizacji celów edukacji
matematycznej
i informatycznej na etapie
wczesnoszkolnym z
wykorzystaniem proponowanych
w literaturze metod, formy i
rozwiązań metodycznych.

dokonać wyboru strategii realizacji
celów edukacji matematycznej
i informatycznej na etapie
wczesnoszkolnym
z wykorzystaniem proponowanych
w literaturze metod, formy i rozwiązań
metodycznych, krytycznie
uzasadniając swój wybór.

zaplanować, zorganizować,
prowadzić oraz dokonać
ewaluacji zajęć z edukacji
matematycznej i informatycznej
na etapie wczesnoszkolnym z
uwzględnieniem potrzeb i
możliwości uczniów.

ogólnie zaplanować,
zorganizować, prowadzić
oraz dokonać ogólnej
ewaluacji zajęć
z edukacji matematycznej
i informatycznej
na etapie wczesnoszkolnym,
z uwzględnieniem
podstawowych potrzeb i
możliwości uczniów.

szczegółowo zaplanować,
zorganizować, prowadzić oraz
dokonać ewaluacji zajęć z
edukacji matematycznej i
informatycznej na etapie
wczesnoszkolnym z
uwzględnieniem potrzeb i
możliwości uczniów.

szczegółowo i kompleksowo
zaplanować, zorganizować prowadzić
oraz dokonać ewaluacji zajęć z
edukacji matematycznej i
informatycznej na etapie
wczesnoszkolnym z uwzględnieniem
wszystkich potrzeb i możliwości
uczniów.

P_K01

odpowiedzialnie przygotowywać
się do zajęć ani ocenić swoich
kompetencji przedmiotowych
i metodycznych.

odpowiedzialnie
przygotowywać się
do zajęć oraz
w ograniczonym zakresie
ocenić swoje kompetencje
przedmiotowe
i metodyczne.

odpowiedzialnie przygotowywać
się do zajęć oraz potrafi ocenić
swoje kompetencje przedmiotowe
i metodyczne.

w pełni odpowiedzialnie
przygotowywać się do zajęć, potrafi
ocenić swoje kompetencje
przedmiotowe
i metodyczne oraz zaplanować
działania zmierzające do ich
zwiększenia.

P_K02

współpracować
z uczniem i jego rodzicami i
innymi specjalistami w procesie
realizacji zadań wynikających z
edukacji matematycznej
i informatycznej.

P_U02

P_U03

nauczania matematyki w
edukacji wczesnoszkolnej
oraz ich podstawy, potrafi je
ogólnie omówić.

współpracować z uczniem i jego rodzicami i innymi specjalistami w procesie realizacji zadań wynikających
z edukacji matematycznej i informatycznej.

IX. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

45

30

Egzamin/zaliczenie

3

3

Udział w konsultacjach

6

6

Projekt / esej

5

5

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

10

25

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

54/2 ECTS

39/1,5 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
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Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

75/3 ECTS

75/3 ECTS

X. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:







Nowik J., Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Opole 2009.
Gruszczyk-Kolczyńska E. , Edukacja matematyczna w kl.1, Kraków 2014,
Stasica J., Matematyka. 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w kl. I-III, Impuls 2008,
Siwek H., Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym. Rola edukacji matematycznej. Kraków 2004.
Semadeni Z., Matematyczna edukacja wczesnoszkone, Wyd. ZNP, 2015.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:





Gruszczyk-Kolczyńska E., Dziecięca matematyka, Warszawa 1999.
Oszwa U., Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci, Kraków 2008
Węglińska M., Jak przygotować się do zajęć zintegrowanych, Kraków 2002.

Inne materiały dydaktyczne:





Podstawa programowa w zakresie edukacji matematyczno-przyrodniczej w kl. I-III.
Przykładowe programy nauczania, scenariusze zajęć i zabaw.
Giergielewicz Beata, Stolarczyk Ewa: Program edukacji informatycznej w klasach I - III szkoły podstawowej. Wydawnictwo Żak, Warszawa 2003.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

HIGIENA GŁOSU Z LOGOPEDIĄ
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
III/5
Mgr Ewa Pawłuszek-Pasińska

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

Znajomość czynników determinujących rozwój człowieka oraz układów regulujących i
integrujących, rozwoju człowieka - znajomość procesu kształtowania i rozwoju mowy.
Wiedza o prawidłowościach procesów psychicznych oraz funkcjonowania zmysłów.
Podstawowa wiedza o specyfice postępowania diagnostycznego. Umiejętność pracy
samodzielnej na wskazanym materiale

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersator
ium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultacje

Egzamin/ zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
metoda problemowa, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Wiedza:
P_W01

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

K_W01

Umiejętności:
P_U01

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

K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest odpowiedzialny za siebie i innych oraz za swoje działania pedagogiczne.

K_K08

V. EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODU NAUCZYCIELA
Kod wg SEK
S_W14

Wiedza:
Ma podstawową wiedzę dotycząca normy i patologii narządów mowy.
Umiejętności:

S_U15

Ma wykształcone nawyki prawidłowego posługiwania się narządem mowy.
VI. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćwiczenia:

Lp.
Ćw1

Proces nadawania i odbioru mowy.

Ćw2

Powstawanie głosu - budowa i działanie narządu głosotwórczego, rola słuchu i układu oddechowego.

P_W01, P_U01

Ćw3

Psychofizjologia głosu i przygotowanie narządu głosu do pracy. Posługiwanie się głosem w celu porozumienia się
ze słuchaczami.

P_U01, P_K01

Ćw4

Prawidłowe nawyki posługiwania się narządem mowy: dykcja, oddychanie przeponowe, pobudzanie rezonatorów.

P_U01

Ćw5

Charakterystyka ćwiczeń ortofonicznych. Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i logorytmiczne.

P_U01

Ćw6

Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mownych, ćwiczenia artykulacyjne.

P_U01

Ćw7

P_W01

Ocena rozwoju mowy – kryteria diagnostyczne. Etiologia i istota opóźnionego rozwoju mowy.

P_W01, P_U01,
K_K01

Ćw8

Etiologia i istota dyslalii.

P_W01, P_U01

Ćw9

Etiologia i istota niepłynności mowy - jąkanie i giełkot.

P_W01, P_U01

Ćw10

Etiologia i istota afazji i dysartrii.

P_W01, P_U01

VII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
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kształcenia

weryfikowany jest EK
Wiedza:

P_W01

Ćw.1, Ćw.2, Ćw.6 , Ćw.7 Ćw.8 ,
Ćw.9, Ćw.10

Zaliczenie ustne
Umiejętności:

P_U01

Ćw.3, Ćw.4, Ćw.5

Zadanie indywidualne
Kompetencje społeczne:

P_K01

Ćw.3, Ćw.6

Zaliczenie ustne, zadanie indywidualne
VIII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

P_W01

P_U01

P_K01

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:
elementarnej terminologii
używanej w logopedii, poszerzonej
w zakresie właściwym dla
studiowanej specjalności oraz
sposobów jej zastosowania w
obrębie pokrewnych dyscyplin
naukowych.

wybrać metod i form działań,
biorąc pod uwagę ich adekwatność
do problemów występujących w
konkretnych obszarach
działalności pedagogicznej.

.
nie jest odpowiedzialny za siebie i
innych oraz za swoje działania
pedagogiczne.

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:
elementarną terminologię
używaną w logopedii,
poszerzoną w zakresie
właściwym dla
studiowanej specjalności
oraz wybiórczo sposoby jej
zastosowania
w obrębie pokrewnych
dyscyplin naukowych
wybrać podstawowe
metody i formy działania,
biorąc pod uwagę ich
adekwatność do
problemów występujących
w konkretnych obszarach
działalności
pedagogicznej.
w ograniczonym zakresie
jest odpowiedzialny za
siebie i innych oraz
za swoje działania
pedagogiczne.

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

elementarną terminologię używaną
w logopedii, poszerzoną w zakresie
właściwym dla studiowanej
specjalności oraz większość
sposobów jej zastosowania w
obrębie pokrewnych dyscyplin
naukowych.

elementarną terminologię
używaną w logopedii,
poszerzoną w zakresie
właściwym dla studiowanej
specjalności oraz wszystkie
sposoby jej zastosowania
w obrębie pokrewnych
dyscyplin naukowych.

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

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

w sytuacjach zawodowych jest
odpowiedzialny za siebie i innych
oraz za swoje działania
pedagogiczne.

w każdej sytuacji życiowej
jest odpowiedzialny za siebie i
innych oraz za swoje działania
pedagogiczne.

IX. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

25

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

X. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Gunia G., Wprowadzenie do logopedii, IMPULS 2012,
Sachajska E., Uczymy poprawnej wymowy, Wyd. WSiP, Warszawa 1992.
Styczek I., Logopedia, Wyd. PWN, Warszawa 1981.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:






Gronbeck B. i in.: Zasady komunikacji werbalnej, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001.
Lubaś W., Urbańczyk S., Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego i Fundacja dla Wspierania Śląskiej
Humanistyki, Kraków, Katowice 1994.
Ostaszewska D., Tambor J., Podstawowe wiadomości z fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 1993.
Sołtys-Chmielowicz A., Zaburzenia artykulacji, IMPULS 2008.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PODSTAWY PRAWNE I ORGANIZACYJNE OŚWIATY
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
III/5
dr Daria Sikorska
Podstawowa wiedza z zakresu organizacji systemu edukacyjnego w Polsce

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersator
ium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
Wykład: wykład aktywizujący, dyskusja dydaktyczna metodą mapy pojęciowej praca z dokumentem, prezentacja
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

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

K_W03

P_W02

Zna wszystkie elementy systemu edukacji, ich powiązania prawne, organizacyjne, instytucjonalne uwarunkowania
oraz praktyczne rozwiązania w każdym elemencie tego systemu.

K_W14

P_W03

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

K_W16

Umiejętności:
P_U01

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

K_U02

Kompetencje społeczne:
P_K01

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

K_K07

V. EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODU NAUCZYCIELA
Kod wg SEK

Wiedza:

S_W07

Ma wiedzę na temat struktury i funkcji systemu edukacji - celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych właściwych dla wieku dziecięcego.

S_W15

Ma wiedzę o odpowiedzialności prawnej opiekuna.
Umiejętności:

S_U09

Potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą przedszkolną, klasą szkolną, ma umiejętność pracy
w grupie nauczycieli.

S_U10

Potrafi animować prace nad rozwojem dzieci, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy.

S_U11

Potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)
Kompetencje społeczne:

S_K06

Jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły.
VI. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

W1

Podstawowe pojęcia z zakresu prawa – przepis prawny, norma, definicja, akt prawny.

W2

Podstawy normatywne polskiego systemu oświaty (Ustawa o systemie oświaty, Ustawa Karta Nauczyciela).

W3

Struktura systemu oświaty w kontekście ustawy oświatowej, zadania systemu edukacji.

P_W01, P_W02

W4

Regulacje prawne w zakresie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, organizacji procesu dydaktyczno –
wychowawczego.

P_W01, P_W03

W5

Dokumentacja przebiegu nauczania.

P_W02
P_W02, P_U1

P_W01
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W6

Status zawodowy nauczyciela. Ocena pracy, awans zawodowy, kwalifikacje wymagane od nauczycieli.

P_W02, P_U01, P_K01

W7

Akty prawa wewnętrznego – statut szkoły.

W8

Zarys prawa pracy – nawiązanie stosunku pracy, rozwiązywanie umów o pracę, regulamin pracy w szkole,
ochrona pracy.

W9

Uczeń niepełnosprawny i uczeń ze specjalnymi potrzebami w systemie edukacji

W10

Program wychowawczy i szkolny program profilaktyki.

P_W02, P_U01
P_W02
P_W01, P_W02, P_W03
P_W01, P_K01

VII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach której weryfikowany
jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Praca pisemna (referat)

W3, W4, W5, W9, W10

P_W02

Praca pisemna (referat)

W1, W2, W3, W6, W7, W8, W9

P_W03

Praca pisemna (referat)

W4, W9
Umiejętności:

P_U01

Praca pisemna (referat)

W2, W6, W7
Kompetencje społeczne:

P_K01

Praca pisemna (referat)

W6, W10

VIII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

nie ma podstawowej wiedzy
na temat edukacji,
wychowania i uczenia się
oraz uniwersalnych,
humanistycznych,
filozoficznych, społecznokulturowych, biologicznych,
psychologicznych
i medycznych kontekstów
tych procesów.

ma podstawową wiedzę na temat
edukacji, wychowania i uczenia
się oraz wybranych
uniwersalnych, humanistycznych,
filozoficznych, społecznokulturowych, biologicznych,
psychologicznych i medycznych
kontekstów tych procesów.

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

ma uporządkowaną podstawową
wiedzę na temat edukacji,
wychowania i uczenia się oraz
uniwersalnych, humanistycznych,
filozoficznych, społecznokulturowych, biologicznych,
psychologicznych i medycznych
kontekstów tych procesów, potrafi
wykazywać powiązania między
nimi.

P_W02

wszystkich elementów
systemu edukacji, ich
powiązań prawnych,
organizacyjnych,
instytucjonalnych
uwarunkowań oraz
praktycznych rozwiązań w
każdym elemencie tego
systemu.

niektóre elementy systemu
edukacji, ich niektóre powiązania
prawne, organizacyjne, wybrane
instytucjonalne uwarunkowania
oraz praktyczne rozwiązania
w wybranych elementach tego
systemu.

elementy systemu edukacji, ich
powiązania prawne,
organizacyjne, wybrane
instytucjonalne uwarunkowania
oraz praktyczne rozwiązania
w większości elementów tego
systemu.

elementy systemu edukacji, ich
powiązania prawne, organizacyjne,
instytucjonalne uwarunkowania oraz
praktyczne rozwiązania w każdym
elemencie tego systemu.

P_W03

nie ma wiedzy metodycznej
w zakresie praktycznej
działalności pedagogicznej,
zwłaszcza w odniesieniu do
studiowanej specjalności.

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

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

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

P_U01

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

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

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

jest w pełni przygotowany
do działań organizujących
i wspierających rozwój oraz procesy
uczenia się wszystkich podmiotów
społecznego życia,
tj. potrafi analitycznie myśleć
i wnioskować w tym zakresie.

P_K01

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

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

IX. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

27

32

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

4

4

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Projekt / esej

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

230

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

X. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:

Ustawa z dn. 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. z późn.zm)

Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. z późn. zm)
Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Aktualne rozporządzenia MEN w sprawie : nadzoru pedagogicznego, kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez
nauczycieli, organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, klasyfikowania i promowania uczniów

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRACA Z DZIECKIEM TRUDNYM
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
III/6
dr Jolanta Maciąg
Pedagogiki wieku dziecięcego i psychologii wychowawczej

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
prezentacja, metoda indywidualnych przypadków, dyskusja
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:

P_W01

Student zna zasady i metody diagnozy oraz pracy z dzieckiem trudnym.

K_W03, K_W06,
K_W10, K_W16

P_W02

Student ma wiedzę o sposobach realizacji zajęć z dzieckiem trudnym oraz o sposobach postepowania w sytuacjach
kryzysowych.

K_W03, K_W06,
K_W10, K_W16

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi dokonać rozpoznania przyczyn trudności wychowawczych.

P_U02

Student potrafi opracować plan pracy i terapii dziecka sprawiającego trudności wychowawcze.

K_U01, K_U02, K_U05,
K_U06
K_U03, K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student rozumie znaczenie właściwego i indywidualnego postępowania z dzieckiem trudnym dla jego terapii.

K_K02, K_K05

V. EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODU NAUCZYCIELA
Kod wg SEK

Wiedza:

S_W03

Ma wiedzę na temat wychowania przedszkolnego oraz wychowania i kształcenia na I etapie edukacyjnym, w tym o jego społeczno-kulturowych,
psychologicznych, biologicznych i medycznych podstawach.

S_W09

Ma wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych.
Umiejętności:

S_U02

Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji
i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji.

S_U03

Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania,
analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania.
Kompetencje społeczne:

S_K03

Ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
VI. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

W1

Próba zdefiniowania pojęcia „dziecko trudne”, przyczyny trudności wychowawczych i ich diagnoza.

W2

Zasady pracy z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze.

K_W01, K_W02, K_K01

W3

Metody pracy z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze.

K_W01, K_W02, K_K01

W4

Zasady realizacja zajęć edukacyjnych z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze.

K_W02, K_U02, K_K01

W5

Sposoby postępowania z dzieckiem trudnym podczas zajęć lekcyjnych oraz w sytuacjach kryzysowych.

K_W02, K_U02, K_K01

K_W01, K_U01

VII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Metoda weryfikacji

Forma zajęć, w ramach której
weryfikowany jest EK
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Wiedza:
P_W01

Prezentacja, udział w dyskusji

W 1-3

P_W02

Prezentacja udział w dyskusji

W 4-5
Umiejętności:

P_U01

Zadanie zespołowe

W1

P_U02

Zadanie zespołowe

W 4-5
Kompetencje społeczne:

P_K01

Prezentacja, udział w dyskusji, zadanie zespołowe

W 1-5

VIII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest gotów:

P_W01

zasad i metod diagnozy oraz
pracy z dzieckiem trudnym.

elementarne zasady
i wybrane metody diagnozy
oraz pracy z dzieckiem
trudnym.

kluczowe zasady i podstawowe
metody diagnozy oraz pracy z
dzieckiem trudnym.

wszystkie zasady i metody diagnozy oraz
pracy z dzieckiem trudnym oraz potrafi
szczegółowo je opisać.

P_W02

sposobów realizacji zajęć z
dzieckiem trudnym ani
sposobów postępowania
w sytuacjach kryzysowych.

wybiórczo sposoby realizacji
zajęć z dzieckiem trudnym
oraz sposoby postępowania
w prostych sytuacjach
kryzysowych.

sposoby realizacji zajęć
z dzieckiem trudnym oraz
sposoby postępowania
w złożonych sytuacjach
kryzysowych.

sposoby realizacji zajęć
z dzieckiem trudnym oraz sposoby
postępowania w każdej sytuacji
kryzysowej, potrafi uzasadnić ich
zastosowanie.

P_U01

dokonać rozpoznania przyczyn
trudności wychowawczych.

dokonać ogólnego
rozpoznania przyczyn
trudności wychowawczych.

dokonać rozpoznania przyczyn
trudności wychowawczych oraz
ich analizy.

dokonać rozpoznania przyczyn trudności
wychowawczych oraz dokonać ich
analizy i prognozy rozwoju.

P_U02

opracować planu pracy i terapii
dziecka sprawiającego
trudności wychowawcze.

na poziomie podstawowym
opracować plan pracy
i terapii dziecka
sprawiającego trudności
wychowawcze.

opracować plan pracy i terapii
dziecka sprawiającego trudności
wychowawcze oraz uzasadnić
jego konstrukcję.

opracować szczegółowy plan pracy i
terapii dziecka sprawiającego trudności
wychowawcze oraz uzasadnić jego
konstrukcję i zaproponować sposoby jego
realizacji.

P_K01

nie rozumie znaczenia
właściwego i indywidualnego
postępowania z dzieckiem
trudnym dla jego terapii.

rozumie znaczenie właściwego i indywidualnego postępowania z dzieckiem trudnym dla jego terapii.

IX. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

27

32

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

4

4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

50/2 ECTS

50/2 ECTS

Projekt / esej

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

X. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Dudziak U., Wychowanie w klasie szkolnej, Warszawa 2002.
Łobocki M., Trudności wychowawcze w szkole, Warszawa 1989.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Przetacznikowa M., Jak powstają trudności wychowawcze, Warszawa 1983.
Przetacznik-Gierowska M., Psychologia wychowawcza T.1 i T.2, PWN 2014.

Inne materiały dydaktyczne:

233

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

EDUKACJA PLASTYCZNO - TECHNICZNA Z METODYKĄ
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I-go stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne :

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
III/6
Dr Dorota Zdybel
Zaliczone kursy: Teoretyczne podstawy kształcenia, Metodyka wychowania przedszkolnego,
Metodyka kształcenia zintegrowanego.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

15

4

3

37

10

4

3

27

Wykład

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

15

Studia
niestacjonarne

10

Konwersatorium

Laboratoriu
m

Warsztaty

Projekt

Seminarium

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia

Słowne: wykład, pogadanka, prelekcja z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Metody aktywizujące: praca grupowa, dyskusja, burza mózgów,
projekt (konspekt, scenariusz).
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

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

K_W16

P_U01

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

K_U03

P_U02

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

K_U09

Kompetencje społeczne:
P_K01

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

K_K02

V. EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODU NAUCZYCIELA

Kod wg SEK:

Wiedza:

S_W10

Ma wiedzę dotyczącą metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wychowaniu przedszkolnym i na I etapie
edukacyjnym.
Umiejętności:

S_U03

Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania,
analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania.

S_U08

Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych
(dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej.

S_U09

Potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą przedszkolną, klasą szkolną, ma umiejętność pracy w grupie
nauczycieli.

S_U10

Potrafi animować prace nad rozwojem dzieci, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy.

S_U11

Potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
Kompetencje społeczne:

S_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.
VI. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia
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W.1

Aktywność twórcza dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym i kierowanie jej rozwojem.

P_W01

W.2

Sztuka w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym. Jej walory poznawcze, rozwojowe i wychowawcze.

P_W01

W.3

Sztuka w edukacji dziecka w młodszym wieku szkolnym. Jej walory poznawcze, rozwojowe i wychowawcze.

P_W01

W.4

Techniki plastyczne stosowane w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej: malarskie, dekoracyjne, druk i techniki
łączone. Techniki trójwymiarowe: formowanie, modelowanie, rzeźbienie. Zasady kompozycji.

P_W01

W.5

Analiza i odbiór sztuki profesjonalnej. Ocena prac plastycznych dzieci.

P_W01

W.6

Technika w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

P_W01

W.7

Zabawy i zajęcia techniczne w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

P_W01

W.8

Rola mediów w rozwoju dziecka. Zasady korzystania z mediów. Zagrożenia związane z niewłaściwym korzystaniem z
mediów przez dzieci.

P_W01

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

Lp.

Ćw.1

Tematyka zajęć plastycznych w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

P_U01, P_U02, P_K01

Ćw.2

Cele, metody, formy pracy, środki dydaktyczne i ich właściwy dobór w projektowaniu zajęć plastycznych w przedszkolu.

P_U01, P_U02, P_K01

Ćw.3

Cele, metody, formy pracy, środki dydaktyczne i ich właściwy dobór w projektowaniu zajęć z edukacji plastycznej dziecka
w klasach I-III.

P_U01, P_U02, P_K01

Ćw.4

Planowanie i organizacja zajęć z edukacji plastycznej - projekt scenariusza zajęć plastycznych.

P_U01, P_U02, P_K01

Ćw.5

Gry i zabawy konstrukcyjne. Rozbudzanie zainteresowań technicznych u dziecka.

P_U01, P_U02, P_K01

Ćw. 6

Zajęcia techniczne w klasach I-III.

P_U01, P_U02, P_K01

Ćw. 7

Wykorzystywanie komputera i urządzeń w zajęciach technicznych.

P_U01, P_U02, P_K01

Ćw.8

Projektowanie scenariuszy zajęć technicznych.

P_U01, P_U02, P_K01

VII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany
jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Projekt, udział w dyskusji, zadanie zespołowe, wypowiedź ustna, praca pisemna.

Wykład 1-8

Umiejętności:
P_U01

Projekt, udział w dyskusji, zadanie zespołowe, wypowiedź ustna.

Ćwiczenia 1- 8

P_U02

Projekt, udział w dyskusji, zadanie zespołowe, wypowiedź ustna.

Ćwiczenia 1-8

Kompetencje społeczne:
P_K01

Projekt, udział w dyskusji, zadanie zespołowe, wypowiedź ustna.

Ćwiczenia 1-8

VIII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty
kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

nie ma wiedzy metodycznej
w zakresie praktycznej działalności
pedagogicznej, zwłaszcza w odniesieniu
do studiowanej specjalności.

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

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

szczegółową i uporzadkowaną
wiedzę metodyczną w zakresie
praktycznej działalności
pedagogicznej, zwłaszcza
w odniesieniu do studiowanej
specjalności.

P_U02

wykorzystać wiedzy teoretycznej w
odniesieniu do konkretnych sytuacji
pedagogicznej praktyki (opiekuńczej,
wychowawczej, edukacyjnej,
kulturalnej, pomocowej).

wykorzystać wiedzę teoretyczną
w odniesieniu do prostych
sytuacji pedagogicznej praktyki
(opiekuńczej, wychowawczej,
edukacyjnej, kulturalnej,
pomocowej).

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

wykorzystać zdobytą wiedzę
teoretyczną w odniesieniu do każdej
konkretnej sytuacji pedagogicznej
praktyki (opiekuńczej,
wychowawczej, edukacyjnej,
kulturalnej, pomocowej).

P_U02

wybrać metod i form działania biorąc
pod uwagę ich adekwatność do
problemów występujących w
konkretnych obszarach działalności
pedagogicznej.

przy wsparciu wykładowcy
wybrać metody i formy działania
biorąc pod uwagę ich
adekwatność do problemów
występujących w konkretnych
obszarach działalności
pedagogicznej.

samodzielnie wybrać metody i
formy działania biorąc pod
uwagę ich adekwatność do
problemów występujących w
konkretnych obszarach
działalności pedagogicznej,
popełniając przy tym
akceptowalne błędy.

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

P_K01

posługiwać się zdobytą wiedzą w
praktycznej działalności pedagogicznej,
nie rozumie społecznego znaczenia
wiedzy pedagogicznej.

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

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty,

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne
30

Studia niestacjonarne
20
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seminaria) – SUMA godzin – z punktu II
Egzamin/zaliczenie

3

3

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

10

10

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

22

32

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

37/1,5 ECTS

27/1 ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Goriszewski W., Kowalik P., Zagadnienia dydaktyki plastyki w szkole podstawowej, Kielce 1991.
Michejda-Kowalska K., O dziecięcej wyobraźni plastycznej, Warszawa 1987.
Drejer F. Wychowanie do techniki dzieci w młodszym wieku szkolnym, Jelenia Góra 2010.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Czaja-Chudyba I., Odkrywanie zdolności dziecka: koncepcja wielorakich inteligencji w praktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Kraków 2005.

Daszyńska M., Rzeźby z papieru, Warszawa 1997.
Inne materiały dydaktyczne:




Podstawa programowa kształcenia ogólnego.
Przykładowe programy nauczania, konspekty i scenariusze zajęć.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

METODYKA KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I-go stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
III/6
Dr Dorota Zdybel
Wiedza z zakresu teorii wychowania i teorii kształcenia: cele, metody, formy środki
wychowania i nauczania.
Wiedza z zakresu zasad organizowania procesu edukacyjnego.
Wiedza z zakresu właściwości rozwojowych dziecka.
Umiejętności planowania i organizowania własnej pracy edukacyjnej.
Umiejętności tworzenia własnego warsztatu pracy.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

15

2

2

19

Studia niestacjonarne

10

2

2

14

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
metody problemowe, krytyczna analiza literatury, studium indywidualnych przypadków, metoda projektów
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna i prawidłowo interpretuje podstawowe pojęcia z zakresu kształcenia zintegrowanego, potrafi wyjaśnić
genezę i założenia nauki całościowej, wskazać wady i zalety takiego systemu kształcenia.

K_W09

P_W02

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat konstruktywizmu, jako teorii wiedzy i poznania leżącej u podstaw
kształcenia zintegrowanego, potrafi wyjaśnić różnice między konstruktywizmem a behawioryzmem edukacyjnym
oraz rozpoznać je w praktyce edukacyjnej.

K_W13

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi poprawnie formułować problemy dydaktyczne związane z realizacją kształcenia zintegrowanego,
wartościować różne koncepcje rozwiązań dydaktycznych w teorii i praktyce szkolnej. Odróżnia pogłębioną
integracji wiedzy i myślenia interdyscyplinarnego od powierzchownej korelacji treści.

K_U08

P_U02

Potrafi projektować różne strategie integracji (wokół tematów i wokół problemów), dobierając odpowiednie
metody, typy zadań i i formy pracy. Potrafi wartościować przyjęte rozwiązania w kategoriach ich efektywności
pedagogicznej i warunków realizacji, potrafi przewidywać potencjalne problemy czy trudności w realizacji.

K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student potrafi aktywnie pracować w zespole; dostrzegać wartość i sens podejmowanych działań, dokonywać
krytycznej oceny i efektywności w kategoriach uczenia się przez współdziałanie z innymi.

K_K03

V. EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODU NAUCZYCIELA

Kod wg SEK

Wiedza:

S_W03

Ma wiedzę na temat wychowania przedszkolnego oraz wychowania i kształcenia na I etapie edukacyjnym, w tym o jego społecznokulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstawach.

S_W04

Ma wiedzę o współczesnych teoriach dotyczących wychowania małego dziecka, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych
uwarunkowaniach tych procesów.
Umiejętności:

S_U03

Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu
diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania.

S_U07

Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych związanych z wychowaniem przedszkolnym i kształceniem zintegrowanym.

S_U09

Potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą przedszkolną, klasą szkolną, ma umiejętność
pracy w grupie nauczycieli.
Kompetencje społeczne:

S_K05

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.
VI. TREŚCI KSZTAŁCENIA
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Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćw1

Istota i aspekty integralnego systemu nauczania początkowego. Całościowość i holizm w edukacji – integracja,
korelacja, synchronizacja, koordynacja, harmonia.

P_W01, P_W02

Ćw2

Planowanie pracy pedagogicznej a teoria wielostronnego kształcenia. Dostosowanie procesu nauczania- uczenia się
do potrzeb i możliwości poznawczych i wykonawczych dzieci. Zasady konstruowania scenariusza zajęć w klasie
szkolnej oraz zajęć indywidualnych.

P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01

Ćw3

Etapy kształtowania pojęć i umiejętności u dzieci (np. wg Galperina, Dienesa, Brunera); aktywność i aktywizacja
ucznia w procesie nauczania uczenia się.

P_W02, P_U02

Ćw4

Metody i formy nauczania i wychowania stosowane w kształceniu zintegrowanym.

P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01

Ćw5

Zadania i sytuacje zadaniowe w rozwoju dziecka – typy, hierarchia czynności ucznia. Typy i funkcje zadań
poznawczych, realizacyjnych i decyzyjnych.

P_W02, P_U01,
P_U02, P_K01

VII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Forma zajęć, w
ramach której
weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji

Wiedza:
P_W01

Test wiedzy - kolokwium pisemne

Ćw 1

P_W02

Test wiedzy - kolokwium pisemne

Ćw 2-5
Umiejętności:

P_U01

Test wiedzy - kolokwium pisemne, przygotowanie i prezentacja projektu scenariusza zajęć zintegrowanych

Ćw 2, 4-5

P_U02

Test wiedzy - kolokwium pisemne, przygotowanie i prezentacja projektu scenariusza zajęć zintegrowanych

Ćw 2-5

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przygotowanie i prezentacja projektu scenariusza zajęć zintegrowanych

Ćw 2, 4-5

VIII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie
jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie interpretuje poprawnie
podstawowych pojęć z
zakresu kształcenia
zintegrowanego, nie
potrafi wyjaśnić genezy i
założeń nauki
całościowej, nie potrafi
wskazać wad i zalet
takiego systemu
kształcenia.

interpretuje poprawnie wybrane
podstawowe pojęcia z zakresu
kształcenia zintegrowanego, ogólnie
wyjaśnia genezę i założenia nauki
całościowej, wskazuje niektóre
wady i niektóre zalety takiego
systemu kształcenia.

interpretuje poprawnie podstawowe
pojęcia z zakresu kształcenia
zintegrowanego, szczegółowo
wyjaśnia genezę i założenia nauki
całościowej, wskazuje wady i
zalety takiego systemu kształcenia.

interpretuje poprawnie
podstawowe pojęcia z zakresu
kształcenia zintegrowanego,
wyczerpująco wyjaśnia genezę
i założenia nauki całościowej,
wskazuje wady i zalety
takiego systemu kształcenia.

P_W02

nie ma uporządkowanej
wiedzy na temat
konstruktywizmu, jako
teorii wiedzy i poznania
leżącej u podstaw
kształcenia
zintegrowanego, nie
potrafi wyjaśnić różnic
między
konstruktywizmem
a behawioryzmem
edukacyjnym ani
rozpoznać ich w praktyce
edukacyjnej.

ma uporządkowaną elementarną
wiedzę na temat konstruktywizmu,
jako teorii wiedzy i poznania leżącej
u podstaw kształcenia
zintegrowanego, potrafi wyjaśnić
kilka różnic między
konstruktywizmem a
behawioryzmem edukacyjnym oraz
rozpoznać je w praktyce
edukacyjnej.

ma uporządkowaną szczegółową
wiedzę na temat konstruktywizmu,
jako teorii wiedzy i poznania leżącej
u podstaw kształcenia
zintegrowanego, potrafi wyjaśnić
większość różnic między
konstruktywizmem
a behawioryzmem edukacyjnym
oraz rozpoznać je w praktyce
edukacyjnej.

ma uporządkowaną
wyczerpującą wiedzę na temat
konstruktywizmu, jako teorii
wiedzy i poznania leżącej
u podstaw kształcenia
zintegrowanego, potrafi
wyjaśnić min. 90% różnic
między konstruktywizmem
a behawioryzmem
edukacyjnym oraz rozpoznać
je w praktyce edukacyjnej.

P_U01

poprawnie formułować
problemów
dydaktycznych
związanych z realizacją
kształcenia
zintegrowanego,
wartościować różnych
koncepcji rozwiązań
dydaktycznych w teorii i
praktyce szkolnej.
Nie odróżnia pogłębionej
integracji wiedzy i
myślenia
interdyscyplinarnego od
powierzchownej korelacji
treści.

na poziomie elementarnym
formułować problemy dydaktyczne
związane z realizacją kształcenia
zintegrowanego, ogólnie
wartościować różne koncepcje
rozwiązań dydaktycznych
w teorii i praktyce szkolnej. Na
poziomie elementarnym odróżnia
pogłębioną integrację wiedzy
i myślenia interdyscyplinarnego od
powierzchownej korelacji treści.

formułować problemy dydaktyczne
związane z realizacją kształcenia
zintegrowanego, szczegółowo
wartościować różne koncepcje
rozwiązań dydaktycznych
w teorii i praktyce szkolnej.
Odróżnia pogłębioną integrację
wiedzy i myślenia
interdyscyplinarnego od
powierzchownej korelacji treści.

formułować problemy
dydaktyczne związane z
realizacją kształcenia
zintegrowanego,
kompleksowo wartościować
różne koncepcje rozwiązań
dydaktycznych w teorii i
praktyce szkolnej. Odróżnia
pogłębioną integrację wiedzy
i myślenia
interdyscyplinarnego od
powierzchownej korelacji
treści.

P_U02

projektować różnych
strategii integracji (wokół
tematów
i wokół problemów),
dobierając odpowiednie

projektować różne strategie
integracji (wokół tematów
i wokół problemów), dobierając
odpowiednie metody, typy zadań i
formy pracy, popełniając przy tym

projektować różne strategie
integracji (wokół tematów
i wokół problemów), dobierając
odpowiednie metody, typy zadań i
formy pracy, osiągając zadawalające

projektować różne strategie
integracji (wokół tematów
i wokół problemów),
dobierając odpowiednie
metody, typy zadań i formy
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metody, typy zadań i i
formy pracy. Nie potrafi
wartościować przyjętych
rozwiązań w kategoriach
ich efektywności
pedagogicznej
i warunków realizacji,
nie potrafi przewidywać
potencjalnych problemów
czy trudności w realizacji.

P_K01

akceptowalne błędy. Potrafi na
poziomie elementarnym
wartościować przyjęte rozwiązania
w kategoriach ich efektywności
pedagogicznej
i warunków realizacji, potrafi
w ograniczonym stopniu
przewidywać potencjalne problemy
czy trudności w realizacji.

aktywnie pracować w
zespole, dostrzegać
wartości i sensu
podejmowanych działań,
dokonywać krytycznej
oceny
i efektywności w
kategoriach uczenia się
przez współdziałanie z
innymi.

rezultaty. Potrafi wartościować
przyjęte rozwiązania w kategoriach
ich efektywności pedagogicznej
i warunków realizacji, potrafi
przewidywać potencjalne problemy
czy trudności w realizacji.

pracy, osiągając rezultaty
wysokiej jakości. Potrafi
kompleksowo wartościować
przyjęte rozwiązania w
kategoriach ich efektywności
pedagogicznej
i warunków realizacji, potrafi
trafnie przewidywać
potencjalne problemy czy
trudności w realizacji.

aktywnie pracować w zespole,dostrzegać wartość i sens podejmowanych działań, dokonywać krytycznej
oceny i efektywności w kategoriach uczenia się przez współdziałanie z innymi.

IX. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

15

10

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

2

2

Projekt / esej

15

15

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

35

40

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

19/1 ECTS

14/0,5 ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

X. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:







Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M., Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa 2009.
Duraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Modernizacja teorii i praktyki. Kraków 1998.
Kujawiński J., Szkoła dialogu i samodzielnego uczenia się uczniów, Poznań 2006.
Adamek I., (red.), Kształcenie zintegrowane: projektowanie działań edukacyjnych, Kraków 2003.
Żmijewska E., Ocenianie osiągnięć uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 2002

Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Cackowska M. (red.), Integralny system nauczania początkowego. Kielce 1992.
Klus-Stańska D., Pedagogika wczesnej edukacji, Żak 2011.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

EDUKACJA MOTORYCZNO-ZDROWOTNA Z METODYKĄ
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
III/6
dr Mariola Świderska
Wiedza z zakresu wychowania oraz możliwości motorycznych dziecka w ontogenezie.
Wiedza z zakresu wpływu aktywności ruchowej na organizm. Umiejętności organizacyjne
oraz stosowania nagród i kar w wychowaniu. Umiejętności organizacyjne pracy
samodzielnej oraz w grupie. Wrażliwość, spostrzegawczość, decyzyjność podczas
rozwiązywania problemów wychowawczych.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Konsultacje

Egzamin/ zaliczenie

Suma
godzin

15

4

3

37

10

4

3

27

Wykład

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

15

Studia niestacjonarne

10

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Seminariu
m

Projekt

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Wykład

metoda podająca, metoda problemowa

Ćwiczenia

metoda problemowa, projekt, dyskusja
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Opis przedmiotowych efektów kształcenia
Wiedza:

P_W01

Student ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat zasad dydaktycznych obowiązujących podczas realizacji zajęć
ruchowych, zna terminologię, teorię budowy lekcji ruchu.

K_W01

P_W02

Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych
obszarach działalności pedagogicznej wychowania fizycznego, zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się
i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów.

K_W16

Umiejętności:

P_U01

Student potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z nauką
zachowań społecznych podczas realizacji zajęć gier i zabaw, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje
profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł. Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów,
wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych
autorów.

K_U09

Kompetencje społeczne:

P_K01

Student docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach
społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych, ma przekonanie o wadze zachowania się w
sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej, odpowiedzialnie przygotowuje
się do swojej pracy, projektuje i opracowuje scenariusze zajęć ruchowych, indywidualnych i zespołowych, jako wyraz
wzajemnej współpracy uczniów.

K_K04

V. EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODU NAUCZYCIELA
Kod wg SEK
K_W10

Wiedza:
Ma wiedzę dotyczącą metodyki wykonywania zadań – norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wychowaniu przedszkolnym i na I
etapie edukacyjnym.
Umiejętności

S_U03

Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania,
analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania.

S_U08

Potrafi
dobierać
i
wykorzystywać
dostępne
materiały,
środki
i
metody
pracy
w
celu
projektowania
i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne
technologie do pracy dydaktycznej.

S_U09

Potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą przedszkolną, klasą szkolną, ma umiejętność pracy w
grupie nauczycieli.

S_U10

Potrafi animować prace nad rozwojem dzieci, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy.

S_U11

Potrafi
pracować
z
uczniami,
indywidualizować
zadania
i
i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

dostosowywać

metody

i

treści

do

potrzeb

Kompetencje społeczne
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S_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.
VI. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Wykład:

W1

Zasady dydaktyczno-wychowawcze obowiązujące na zajęciach nauki ruchu.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01

W2

Planowanie, programowanie i realizacja zajęć ruchowych w różnych warunkach (sala gimnastyczna, boisko, sala
zastępcza, teren rekreacyjny).

P_W02; P_U01;
P_K01

W3

Indywidualizacja w fizycznym kształceniu i wychowaniu.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01

W4

Rola wychowawcza gier i zabaw.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01

W5

Nauka postaw społecznych realizowana podczas ćwiczeń ze współćwiczącym.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01
Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

Ćwiczenia:

Lp.

Ćw1

Ruchy w płaszczyznach i wokół osi.

P_W01; P_W02;
U01; K01

Ćw2

Cechy motoryczne człowieka.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01

Ćw3

Kreatywne metody nauczania dzieci ruchu: metoda zabawowa, metoda problemowa.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01

Ćw4

Kreatywne metody nauczania dzieci ruchu: Metoda ekspresji ruchowej Rudolfa Labana.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01

Ćw5

Kreatywne metody nauczania dzieci ruchu: metoda ruchu rozwijającego Veroniki Sherborne, metoda Marii i Alfreda
Kniessów.

P_W01; P_W02;
P_U01; P_K01

VII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Forma zajęć, w
ramach której
weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji

Wiedza:
P_W01

Test wiedzy; udział w dyskusji

W 1, 3-5, Ćw. 1-5

P_W02

Test wiedzy; projekt z zadaniem praktycznym; udział w dyskusji

W 1-5, Ćw. 1-5

Umiejętności:
P_U01

Test wiedzy; projekt z zadaniem praktycznym; udział w dyskusji

W 1-5, Ćw. 1-5

Kompetencje społeczne:
P_K01

Test wiedzy; projekt z zadaniem praktycznym; udział w dyskusji

W 1-5, Ćw. 1-5

VIII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

P_W01

nie ma elementarnej wiedzy
na temat zasad dydaktycznych
obowiązujących podczas realizacji
zajęć ruchowych, nie zna
terminologii, teorii budowy lekcji
ruchu.

ma elementarną,
w 51% uporządkowaną wiedzę
na temat zasad dydaktycznych
obowiązujących podczas
realizacji zajęć ruchowych, zna
bardzo ogólnie terminologię,
teorię budowy lekcji ruchu.

ma elementarną,
w 75% uporządkowaną wiedzę na
temat zasad dydaktycznych
obowiązujących podczas realizacji
zajęć ruchowych, zna terminologię,
teorię budowy lekcji ruchu.

elementarną, w min. 90%
uporządkowaną wiedzę na
temat zasad dydaktycznych
obowiązujących podczas
realizacji zajęć ruchowych,
zna szczegółowo terminologię,
teorię budowy lekcji ruchu.

P_W02

nie ma elementarnej wiedzy
o metodyce wykonywania typowych
zadań, normach, procedurach
stosowanych w różnych obszarach
działalności pedagogicznej
wychowania fizycznego,
nie zna podstawowych teorii
dotyczących wychowania, uczenia
się i nauczania, nie rozumie
różnorodnych uwarunkowań tych
procesów.

ma elementarną wiedzę o
metodyce wykonywania
niektórych typowych zadań,
normach, procedurach
stosowanych w różnych
obszarach działalności
pedagogicznej wychowania
fizycznego, zna co najmniej 1/3
podstawowych teorii
dotyczących wychowania,
uczenia się i nauczania, w min.
51% rozumie różnorodne
uwarunkowania tych procesów.

ma elementarną wiedzę o metodyce
wykonywania większości typowych
zadań, normach, procedurach
stosowanych w różnych obszarach
działalności pedagogicznej
wychowania fizycznego, zna więcej
niż połowę podstawowych teorii
dotyczących wychowania, uczenia
się i nauczania, w min. 75%
rozumie różnorodne
uwarunkowania tych procesów.

ma elementarną wiedzę o
metodyce wykonywania
typowych zadań, normach,
procedurach stosowanych w
różnych obszarach
działalności pedagogicznej
wychowania fizycznego, zna
wszystkie podstawowe teorie
dotyczące wychowania,
uczenia się i nauczania, w
min. 90% rozumie i analizuje
różnorodne uwarunkowania
tych procesów.

P_U01

ocenić przydatności typowych
metod, procedur i dobrych praktyk
do realizacji zadań związanych z
nauką zachowań społecznych
podczas realizacji zajęć gier i zabaw,
nie potrafi samodzielnie zdobywać
wiedzy i rozwijać swoich
profesjonalnych umiejętności,

na poziomie elementarnym
ocenić przydatności typowych
metod, procedur i dobrych
praktyk do realizacji zadań
związanych z nauką zachowań
społecznych podczas realizacji
zajęć gier i zabaw, potrafi
z dużą pomocą wykładowcy

ocenić przydatność typowych
metod, procedur i dobrych praktyk
do realizacji zadań związanych
z nauką zachowań społecznych
podczas realizacji zajęć gier
i zabaw, potrafi z niewielką pomocą
wykładowcy zdobywać wiedzę
i rozwijać swoje profesjonalne

szczegółowo i trafnie ocenić
przydatność typowych metod,
procedur i dobrych praktyk do
realizacji zadań związanych
z nauką zachowań
społecznych podczas realizacji
zajęć gier i zabaw, potrafi
samodzielnie zdobywać
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korzystając z różnych źródeł. Nie
posiada umiejętność prezentowania
własnych pomysłów, wątpliwości i
sugestii, popierając ich argumentacją
w kontekście wybranych perspektyw
teoretycznych, poglądów różnych
autorów.

P_K01

nie docenia znaczenia nauk
pedagogicznych dla utrzymania i
rozwoju prawidłowych więzi w
środowiskach społecznych
i nie odnosi zdobytej wiedzy do
projektowania działań zawodowych,
nie ma przekonania o wadze
zachowania się w sposób
profesjonalny, refleksji na tematy
etyczne i przestrzegania zasad etyki
zawodowej, nie wykazując
odpowiedzialności przygotowuje się
do swojej pracy, nie projektuje i nie
opracowuje scenariuszy zajęć
ruchowych, indywidualnych
i zespołowych, jako wyrazu
wzajemnej współpracy uczniów.

zdobywać wiedzę i rozwijać
swoje profesjonalne
umiejętności, korzystając z
różnych źródeł. Posiada
ograniczoną umiejętność
prezentowania własnych
pomysłów, wątpliwości i
sugestii, popierając je
argumentacją w kontekście
wybranych perspektyw
teoretycznych, poglądów
różnych autorów, popełniając
akceptowalne błędy.

umiejętności, korzystając z różnych
źródeł. Posiada umiejętność
prezentowania własnych pomysłów,
wątpliwości i sugestii, popierając je
argumentacją w kontekście
wybranych perspektyw
teoretycznych, poglądów różnych
autorów, osiągając zadawalające
rezultaty.

wiedzę i rozwijać swoje
profesjonalne umiejętności,
korzystając z różnych źródeł.
Posiada umiejętność
prezentowania własnych
pomysłów, wątpliwości i
sugestii, popierając je
argumentacją
w kontekście wybranych
perspektyw teoretycznych,
poglądów różnych autorów,
osiągając wysokiej jakości
rezultaty.

docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach
społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych, ma przekonanie o wadze
zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki
zawodowej, odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i opracowuje scenariusze
zajęć ruchowych, indywidualnych i zespołowych, jako wyraz wzajemnej współpracy uczniów.

IX. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty,
seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

30

20

Egzamin/zaliczenie

3

3

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

12

12

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

37/1,5 ECTS

27/1 ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

X. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Denek K., Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000.
Michalak J., (red.), Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela, Łódź 2010.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Kałuszyński M., Nauczyciel i uczeń: problemy etyczne wychowania i nauczania. Wrocław 2002.
Kowal S., Współczesne konteksty odpowiedzialności nauczyciela, AP 2004.

Inne materiały dydaktyczne:
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

EDUKACJA PRZYRODNICZO-SPOŁECZNA Z METODYKĄ
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia

Profil kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
III/6
dr Jolanta Maciąg
Wiedza z zakresu pedagogiki wieku dziecięcego, teorii kształcenia i teorii wychowania,
teorii kształcenia zintegrowanego.
Wiedza z zakresu psychologii rozwojowej dziecka w wieku wczesnoszkolnym.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

15

4

3

37

10

4

3

27

Wykład

Ćwiczenia

Studia stacjonarne

15

Studia niestacjonarne

10

Konwersatorium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład
Ćwiczenia

Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny, metody problemowe, prezentacja
pogadanka, metody problemowe (dyskusja, mapa myśli), prezentacja, mikronauczanie
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.

Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student zna założenia podstawy programowej, cele i treści oraz zalecenia do ich realizacji w zakresie edukacji
przyrodniczo społecznej w edukacji wczesnoszkolnej.

K_W13

P_W02

Student posiada niezbędną wiedzę przedmiotową i metodyczną (zna metody, formy i sposoby realizacji celów)
do prowadzenia edukacji przyrodniczo-społecznej na szczeblu edukacji wczesnoszkolnej.

K_W12, K_W16

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi dokonać wyboru strategii realizacji celów edukacji przyrodniczo-społecznej na etapie
wczesnoszkolnym z wykorzystaniem proponowanych w literaturze metod, formy i rozwiązań metodycznych.

K_U09, K_U10

P_U02

Student potrafi zaplanować i przeprowadzić działania dydaktyczne do realizacji celów edukacji przyrodniczospołecznej w sposób skorelowany z pozostałymi obszarami edukacyjnymi.

K_U03, K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student potrafi odpowiedzialnie przygotowywać się do zajęć, potrafi ocenić swoje kompetencje przedmiotowe i
metodyczne.

K_K05

P_K02

Student rozumie potrzebę edukacji w zakresie wiedzy ekologicznej jako czynnika chroniącego środowisko życia
człowieka

K_K02

V. EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODU NAUCZYCIELA
Kod wg SEK

Wiedza:

S_W10

Ma wiedzę dotyczącą metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wychowaniu przedszkolnym i na I
etapie edukacyjnym.
Umiejętności:

S_U03

Potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania,
analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania.

S_U08

Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań
pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej.

S_U09

Potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą przedszkolną, klasą szkolną, ma umiejętność pracy
w grupie nauczycieli.

S_U10

Potrafi animować prace nad rozwojem dzieci, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy.

S_U11

Potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
Kompetencje społeczne:

S_K05

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.
VI. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia
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W1

Nauczanie zintegrowane a edukacja środowiskowa. Cele i treści edukacji przyrodniczo-społecznej w podstawie
programowej edukacji wczesnoszkolnej. Podstawowe pojęcia z zakresu edukacji przyrodniczo-społecznej.

P_W01; P_W02

W2

Ekologia i edukacja ekologiczna. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów i kształtowanie postaw
ekologicznych. Mechanizm powstawania postaw ekologicznych. Poznawanie roślin i zwierząt przez dzieci.
Ochrona przyrody i krajobrazu. Elementy wiedzy o budowie organizmu ludzkiego i zwierząt.

P_W01; P_W02; P_K02

W3

Elementy wiedzy z zakresu meteorologii i klimatologii – obserwacje pogodowe, klimat, mikroklimat. Zagrożenia
ze strony środowiska naturalnego.

P_W01; P_W02

W4

Podstawy wiedzy o środowisku społecznym, najbliższej okolicy. Bezpieczeństwo podczas zabaw, w ruchu
drogowym, Znajomość zagrożeń ze strony ludzi. Zachowanie się w sytuacji zagrożenia i niebezpieczeństwa.

P_W01; P_W02

W5

Treści historyczno-patriotyczne ich znaczenie w kształtowaniu poczucia przynależności narodowej, tolerancji
wobec innych kultur.

P_W01; P_W02

Lp.

Ćwiczenia:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

Ćw1

Metody pracy w zakresie edukacji przyrodniczo-społecznej. Doświadczenia, eksperymenty i obserwacja zjawisk
fizycznych, chemicznych i przyrodniczych, pomiar w poznawaniu praw rządzących przyrodą.

P_U01; P_K01

Ćw2

Formy edukacji społeczno–przyrodniczej. Turystyka i krajoznawstwo w edukacji dzieci młodszych. Metodyka
wycieczek dydaktycznych, ich znaczenie i organizacja. Pomoce dydaktyczne i ich rola w edukacji społeczno–
przyrodniczej.

P_U01; P_K01

Ćw3

Analiza porównawcza programów, konspektów zajęć i podręczników z zakresu edukacji przyrodniczej, społecznej
i patriotyczno-historycznej.

P_U01; P_U02; P_K01

Ćw4

Sposoby realizacji treści społeczno-historyczno-patriotycznych i ich korelacja z treściami z innych obszarów
edukacji wczesnoszkolnej – projektowanie zajęć.

P_U01; P_U02; P_K01

Ćw5

Planowanie zajęć z edukacji przyrodniczo-społecznej, korelacja z treściami z innymi obszarami edukacyjnymi projektowane zajęć.

P_U01; P_U02; P_K01

VII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w
ramach której
weryfikowany jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Kolokwium (test wiedzy i umiejętności)

W 1-5

P_W02

Kolokwium (test wiedzy i umiejętności)

W 1-5
Umiejętności:

P_U01

Kolokwium (test wiedzy i umiejętności); zadanie zespołowe (prezentacja tematyki, konspekt z krytyczną analizą
metodyczną)

Ćw 1-5

P_U02

Kolokwium (test wiedzy i umiejętności); zadanie zespołowe (prezentacja tematyki, konspekt z krytyczną analizą
metodyczną)

Ćw 3-5

Kompetencje społeczne:
P_K01

Kolokwium (test wiedzy i umiejętności); zadanie zespołowe (prezentacja tematyki, konspekt z krytyczną analizą
metodyczną)

Ćw 1-5

P_K02

Kolokwium (test wiedzy i umiejętności); zadanie zespołowe (prezentacja tematyki, konspekt z krytyczną analizą
metodyczną)

W2; Ćw

VIII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

założeń podstawy programowej,
celów i treści oraz zaleceń do ich
realizacji w zakresie edukacji
przyrodniczo społecznej w
edukacji wczesnoszkolnej.

niektóre założenia
podstawy programowej,
cele i treści oraz zalecenia
do ich realizacji w zakresie
edukacji przyrodniczo
społecznej w edukacji
wczesnoszkolnej,
uzyskując co najmniej 60%
punktów z testu
sprawdzającego jego
wiedzę .

założenia podstawy programowej,
cele i treści oraz zalecenia
do ich realizacji w zakresie
edukacji przyrodniczo społecznej
w edukacji wczesnoszkolnej
uzyskując co najmniej 75%
punktów z testu sprawdzającego
jego wiedzę.

szczegółowo wszystkie założenia
podstawy programowej, cele
i treści oraz zalecenia do ich
realizacji w zakresie edukacji
przyrodniczo społecznej w edukacji
wczesnoszkolnej uzyskując co
najmniej 90% punktów z testu
sprawdzającego jego wiedzę.

P_W02

nie posiada niezbędnej wiedzy
przedmiotowej i metodycznej
(nie zna metod, form i sposobów
realizacji celów) do prowadzenia
edukacji przyrodniczospołecznej na szczeblu edukacji
wczesnoszkolnej.

posiada na poziomie
elementarnym niezbędną
wiedzę przedmiotową
i metodyczną (zna niektóre
metody, formy
i sposoby realizacji celów)
do prowadzenia edukacji
przyrodniczo-społecznej na
szczeblu edukacji
wczesnoszkolnej.

posiada niezbędną wiedzę
przedmiotową i metodyczną (zna
większość metod, form i sposobów
realizacji celów) do prowadzenia
edukacji przyrodniczo-społecznej
na szczeblu edukacji
wczesnoszkolnej.

posiada szczegółową
i ugruntowaną niezbędną wiedzę
przedmiotową i metodyczną
(wyczerpująco zna metody, formy
i sposoby realizacji celów) do
prowadzenia edukacji
przyrodniczo-społecznej na
szczeblu edukacji wczesnoszkolnej.

P_U01

dokonać wyboru strategii
realizacji celów edukacji
przyrodniczo-społecznej na
etapie wczesnoszkolnym
z wykorzystaniem
proponowanych
w literaturze metod, form i
rozwiązań metodycznych.

na poziomie elementarnym
dokonać wyboru strategii
realizacji celów edukacji
przyrodniczo-społecznej na
etapie wczesnoszkolnym
z wykorzystaniem
niektórych proponowanych
w literaturze metod, formy

potrafi dokonać wyboru strategii
realizacji celów edukacji
przyrodniczo-społecznej na etapie
wczesnoszkolnym
z wykorzystaniem większości
proponowanych
w literaturze metod, formy i
rozwiązań metodycznych.

z pełnym zrozumieniem dokonać
wyboru strategii realizacji celów
edukacji przyrodniczo-społecznej
na etapie wczesnoszkolnym
z wykorzystaniem
w min 90% proponowanych
w literaturze metod, form i
rozwiązań metodycznych.

Efekty kształcenia

P_W01
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i rozwiązań metodycznych.
zaplanować i
przeprowadzić działania
dydaktyczne do realizacji
celów edukacji
przyrodniczo-społecznej w
sposób skorelowany z
pozostałymi obszarami
edukacyjnymi, popełniając
przy tym akceptowalne
błędy.

zaplanować i przeprowadzić
działania dydaktyczne do realizacji
celów edukacji przyrodniczospołecznej w sposób skorelowany
z pozostałymi obszarami
edukacyjnymi, osiągając
zadawalające rezultaty.

szczegółowo zaplanować
i przeprowadzić działania
dydaktyczne do realizacji celów
edukacji przyrodniczo-społecznej w
sposób skorelowany
z pozostałymi obszarami
edukacyjnymi osiągając rezultaty
wysokiej jakości.

P_U02

zaplanować i przeprowadzić
działań dydaktycznych do
realizacji celów edukacji
przyrodniczo-społecznej
w sposób skorelowany
z pozostałymi obszarami
edukacyjnymi.

P_K01

odpowiedzialnie przygotowywać
się do zajęć, nie potrafi ocenić
swoich kompetencji
przedmiotowych i
metodycznych.

odpowiedzialnie przygotowywać się do zajęć, potrafi ocenić swoje kompetencje przedmiotowe i
metodyczne.

P_K02

nie rozumie potrzeby edukacji
w zakresie wiedzy ekologicznej
jako czynnika chroniącego
środowisko życia człowieka.

rozumie potrzebę edukacji w zakresie wiedzy ekologicznej jako czynnika chroniącego środowisko życia
człowieka.

IX. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

30

20

Egzamin/zaliczenie

3

3

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

12

12

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

20

30

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

37/1,5 ECTS

27/1 ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

X. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Paśko I., Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów kl. 1-3, Wyd. AP 2001,
Zioło I., Edukacja środowiskowa na poziomie nauczania zintegrowanego, Kraków 2002.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Cichy D., Szkoła wobec wyzwań edukacji bilogicznej i środowiskowej w XXI wieku, Wyd. IBE 2003,
Dobrzańska B., Ochrona środowiska przyrodniczego, PWN 2008.

Inne materiały dydaktyczne:




Podstawa programowa w zakresie edukacji przyrodniczo-społecznej w kl. I-III.
Przykładowe programy nauczania, scenariusze zajęć i zabaw.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

ETYKA PRACY NAUCZYCIELA Z PEDEUTOLOGIĄ
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
III/6
Dr Izabela Stelmasiak
Wiedza z zakresu etyki. Umiejętność dostrzegania i rozważania problemów etycznych.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminariu
m

Konsultacje

Egzamin/ zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

30

4

2

36

Studia
niestacjonarne

20

4

2

26

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć
Wykład

Metody dydaktyczne
metoda podająca, metoda problemowa, multimedia, dyskusja
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Odniesienie do
efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad etycznych pracy nauczycielskiej.

K_W13, K_W19

Umiejętności:
P_U01

Student potrafi zastosować zasady etyki pracy nauczyciela w praktycznym działaniu.

K_U12

P_U02

Student potrafi dostrzec rolę samorozwoju zawodowego w pracy nauczycielskiej, potrafi zaplanować ścieżkę własnego
rozwoju

K_U14

Kompetencje społeczne:
P_K01

Student potrafi sformułować zasady etyki nauczycielskiej i przestrzegać ich, potrafi poruszać się w świecie norm i
powinności w aspekcie zawodowym. Dostrzega wielopłaszczyznowość etyki zawodu nauczyciela.

K_K04, K_K05

V. EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCE DO ZAWODU NAUCZYCIELA
Kod wg SEK

Wiedza:

S_W08

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

S_W12

Zna zasady etyki zawodu nauczyciela

S_W13

Zna zasady awansu zawodowego.
Umiejętności

S_U04

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z pracą pedagogiczną z małymi dziećmi.

S_U12

Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności.

S_U13

Potrafi analizować własne działania pedagogiczne i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania
innowacyjne.

S_U14

Potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego.
Kompetencje społeczne

S_K02

Jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania
wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań
zawodowych wynikających z roli nauczyciela.

S_K04

Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego
praktyka, oraz świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów.
VI. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Wykład:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów
kształcenia

W1

Etyka opisowa a deontologia. Pojęcie etyki zawodowej.

P_W01; P_U01;
P_U02; P_K01

W2

Pojęcie zawodu zaufania publicznego. Zawody zaufania publicznego.

P_W01; P_U01;
P_U02; P_K01
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W3

Etyka nauczycielska na tle innych etyk zawodowych. Problem kodyfikacji.

P_W01; P_U01;
P_U02; P_K01

W4

Podmiotowość i indywidualność a socjalizacja.

P_W01; P_U01;
P_U02; P_K01

W5

Pojęcie autorytetu i jego wymiar etyczny.

P_W01; P_U01;
P_U02; P_K01

W6

Prawa dziecka.

P_W01; P_U01;
P_U02; P_K01

W7

Edukacja włączająca z etycznego punktu widzenia.

P_W01; P_U01;
P_U02; P_K01

W8

Problem nierówności w pracy nauczycielskiej.

P_W01; P_U01;
P_U02; P_K01

W9

Problematyka oceniania w pracy nauczyciela.

P_W01; P_U01;
P_U02; P_K01

W10

Tolerancja w pracy nauczyciela.

P_W01; P_U01;
P_U02; P_K01

W11

Problematyka wielokulturowości.

P_W01; P_U01;
P_U02; P_K01

W12

Etyczne wyznaczniki relacji nauczyciel – uczeń.

P_W01; P_U01;
P_U02; P_K01

W13

Empatia a profesjonalizm.

P_W01; P_U01;
P_U02; P_K01

W14

Rozwój zawodowy nauczyciela.

K_K01

VII. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Forma zajęć, w
ramach której
weryfikowany jest
EK

Metoda weryfikacji

Wiedza:
P_W01

Projekt edukacyjny

W. 1-13
Umiejętności:

P_U01

Projekt edukacyjny

W. 1-13

P_U02

Projekt edukacyjny

W. 1-13
Kompetencje społeczne:

P_K01

Projekt edukacyjny

W. 1-14
VIII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

P_W01

P_U01

P_U02

P_K01

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie rozumie/nie
potrafi/nie jest gotów:

nie ma uporządkowanej wiedzy na temat
zasad etycznych pracy nauczycielskiej.

zastosować zasad etyki pracy nauczyciela
w praktycznym działaniu.

dostrzec roli samorozwoju zawodowego
w pracy nauczycielskiej, nie potrafi
zaplanować ścieżki własnego rozwoju
zawodowego.

sformułować zasad etyki nauczycielskiej i
przestrzegać ich, nie potrafi poruszać się
w świecie norm i powinności w aspekcie
zawodowym. Nie dostrzega
wielopłaszczyznowości etyki zawodu
nauczyciela.

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

ma uporządkowaną
elementarną wiedzę na
temat zasad etycznych
pracy nauczycielskiej

.
ma uporządkowaną wiedzę na temat
zasad etycznych pracy
nauczycielskiej
w odniesieniu do typowych sytuacji.

.
ma uporządkowaną wiedzę na
temat zasad etycznych pracy
nauczycielskiej –
w odniesieniu do sytuacji
nietypowych.

zastosować zasady etyki
pracy nauczyciela
w praktycznym działaniu,
popełniając przy tym
akceptowalne błędy.

.zastosować zasady etyki pracy
nauczyciela w praktycznym
działaniu, osiągając zadawalające
rezultaty.

zastosować zasady etyki pracy
nauczyciela w praktycznym
działaniu, osiągając rezultaty
wysokiej jakości.

dostrzec rolę samorozwoju
zawodowego w pracy
nauczycielskiej, potrafi w
sposób ogólny zaplanować
ścieżkę rozwoju
zawodowego.

dostrzec rolę samorozwoju
zawodowego w pracy
nauczycielskiej, potrafi zaplanować
ścieżkę rozwoju zawodowego.

dostrzec rolę samorozwoju
zawodowego w pracy
nauczycielskiej; potrafi
szczegółowo zaplanować
ścieżkę rozwoju zawodowego.

sformułować większość zasad etyki
nauczycielskiej i przestrzegać ich,
potrafi poruszać się w świecie norm
i powinności w aspekcie
zawodowym. Dostrzega
wielopłaszczyznowość etyki
zawodu nauczyciela.

sformułować min. 90% zasad
etyki nauczycielskiej i
przestrzegać ich, potrafi w
sposób precyzyjny poruszać
się w świecie norm i
powinności w aspekcie
zawodowym. W pełni
dostrzega
wielopłaszczyznowość etyki
zawodu nauczyciela.

sformułować niektóre
zasady etyki
nauczycielskiej i
przestrzegać ich, potrafi w
stopniu elementarnym
poruszać się w świecie
norm i powinności w
aspekcie zawodowym. W
niewielkim stopniu
dostrzega
wielopłaszczyznowość
etyki zawodu nauczyciela.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Rodzaj aktywności
ECTS

Obciążenie studenta
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Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

30

20

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

4

4

Projekt / esej

12

12

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

21

31

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

6

6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

36/1,5 ECTS

26/1 ECTS

75/3 ECTS

75/3 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Denek K., Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000.
Michalak J., (red.), Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela, Łódź 2010.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Kałuszyński M., Nauczyciel i uczeń: problemy etyczne wychowania i nauczania. Wrocław 2002.
Kaszyński K., (red.), Etyka zawodu nauczyciela; Nauczanie etyki, Zielona Góra 1995.

Inne materiały dydaktyczne:
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8. Seminarium dyplomowe
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

SEMINARIUM DYPLOMOWE
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

nie dotyczy
fakultatywny, powiązany z przygotowaniem do prowadzenia badań naukowych
III/5-6
Dr Daria Sikorska/ dr Arkadiusz Szczepaniak
Treści przedmiotów kształcenia podstawowego, kierunkowego oraz specjalnościowego

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Seminarium

Konsultacje

Egzamin/
zaliczenie

Suma
godzin

Studia stacjonarne

60

12

2

74

Studia niestacjonarne

40

12

2

54

Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Seminarium

Zajęcia prowadzone w ramach seminarium, praca w małych grupach, prezentacje ustne opracowanych materiałów, krytyczne dyskusje,
metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy: studia przypadków, ćwiczenia sytuacyjne, giełda pomysłów, dyskusje, burza mózgów
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

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

K_W02

P_W02

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

K_W03

P_W03

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego.

K_W16

Umiejętności:
P_U01

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

K_U05

P_U02

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

K_U10

P_U03

Umie argumentować własne stanowisko, prezentować własne poglądy w odniesieniu do wybranych
koncepcji i przejawów pedagogicznych działań.

K_U14

Kompetencje społeczne:
P_K01

Postępuje w sposób odpowiedzialny i etyczny.

K_K05

P_K02

Rozumie etyczny wymiar badań naukowych, potrafi rozwiązywać problemy etyczne w tym zakresie.

K_K06

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Seminarium:

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

S1

Określenie problematyki badawczej, ram teoretycznych dla analizowanych w jej ramach zagadnień.

P_W03, P_U03

S2

Dobór literatury w ramach problematyki badawczej.

P_W01, P_W02

S3

Dobór metod, technik, narzędzi badawczych pod kątem wybranej problematyki badawczej z uwzględnieniem
wybranej strategii badawczej.

P_W01, P_U02

S4

Wybór terenu badań.

P_W01, P_U02

S5

Wybór grupy badawczej.

P_W01, P_U02

S6

Projektowanie badań, tworzenie planu pracy badawczej.

P_W01, P_U02

S7

Formułowanie celów, problemów badawczych, hipotez badawczych.

P_W01, P_U03

S8

Zagadnienie standaryzacji, normalizacji, trafności, rzetelności narzędzi badawczych.

P_W01, P_K01

S9

Przygotowanie własnych narzędzi badawczych lub przygotowanie do wykorzystywania narzędzi
badawczych już istniejących.

S10

Uwarunkowania realizacji badań, a specyfika problematyki i terenu badań.

P_U01, P_U02, P_K01
P_W02, P_K01
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S11

Realizacja badań własnych.

S12

Organizacja materiału badawczego, dokumentowanie, kodowanie, porządkowanie.

P_U02

S13

Sposoby graficznej prezentacji wyników badań.

P_U02

S14

Opis i analiza wyników badań.

P_U02

S15

Interpretacja wyników badań, wnioskowanie, dyskusja wyników badań własnych.

P_U02, P_K02

P_W02, P_W03, P_U03,
P_K02

VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach
której weryfikowany
jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Praca pisemna, projekt badawczy

S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8

P_W02

Praca pisemna, projekt badawczy

S2, S10, S15

P_W03

Praca pisemna, projekt badawczy

S1, S15
Umiejętności:

P_U01

Projektowanie narzędzia, zastosowanie narzędzia

P_U02

Projekt badawczy przygotowany zgodnie w wymaganiami metodologii badań społecznych

P_U03

Obserwacja i ocena udziału w zajęciach

S9
S3, S4, S5, S6, S9, S11,
S12, S13, S14
S1, S7, S15

Kompetencje społeczne:
P_K01

Obserwacja i ocena wykonania poszczególnych zadań

S8, S9, S10

P_K02

Obserwacja i ocena wykonania poszczególnych zadań

S11, S15

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_W01

nie definiuje podstawowych
pojęć z zakresu obszaru
nauk społecznych
i humanistycznych, ich
metodologii oraz
wzajemnych relacji ani nie
wskazuje miejsca
pedagogiki w tym systemie.

ogólnie definiuje podstawowe
pojęcia z zakresu obszaru
nauk społecznych i
humanistycznych, ich
metodologię oraz wybiórczo
wzajemne relacje, wskazuje
miejsce pedagogiki
w tym systemie.

szczegółowo definiuje
podstawowe pojęcia z zakresu
obszaru nauk społecznych i
humanistycznych, ich
metodologię oraz wzajemne
relacje, wskazuje miejsce
pedagogiki w tym systemie.

wyczerpująco definiuje podstawowe
pojęcia z zakresu obszaru nauk
społecznych i humanistycznych, ich
metodologię oraz wzajemne relacje,
wskazuje miejsce pedagogiki w tym
systemie.

P_W02

nie ma podstawowej wiedzy
na temat edukacji,
wychowania i uczenia się
oraz uniwersalnych,
humanistycznych,
filozoficznych, społecznokulturowych, biologicznych,
psychologicznych
i medycznych kontekstów
tych procesów.

ma podstawową wiedzę
z obszaru edukacji,
wychowania i uczenia się oraz
uniwersalnych,
humanistycznych,
filozoficznych, społecznokulturowych, biologicznych,
psychologicznych
i medycznych kontekstów tych
procesów.

ma uporządkowaną wiedzę na
temat edukacji, wychowania i
uczenia się oraz uniwersalnych,
humanistycznych,
filozoficznych, społecznokulturowych, biologicznych,
psychologicznych
i medycznych kontekstów tych
procesów.

ma uporządkowaną
i szczegółową wiedzę na temat
edukacji, wychowania i uczenia się
oraz uniwersalnych,
humanistycznych, filozoficznych,
społeczno-kulturowych,
biologicznych, psychologicznych
i medycznych kontekstów tych
procesów.

P_W03

podstawowych pojęć z
zakresu ochrony własności
przemysłowej i prawa
autorskiego.

podstawowe pojęcia dotyczące
prawa autorskiego i ochrony
własności przemysłowej oraz
podstawowe zasady
obowiązujące w tym zakresie.

podstawowe pojęcia dotyczące
prawa autorskiego i ochrony
własności przemysłowej oraz
zasady obowiązujące w tym
zakresie.

podstawowe pojęcia dotyczące
prawa autorskiego i ochrony
własności przemysłowej oraz zasady
obowiązujące w tym zakresie;
prawidłowo powołuje się na źródła
literaturowe.

P_U01

opracować podstawowych
narzędzi diagnostycznych
ani prowadzić w oparciu o
nie procesu badawczego do
wybranego rodzaju
działalności praktycznej.

na poziomie ogólnym
opracować podstawowe
narzędzie badawcze,
odnoszące się do głównego
problemu badawczego pracy.

opracować narzędzie
badawcze, wykorzystując w
praktyce znajomość pojęcia
trafności teoretycznej,
prognostycznej
i kongruencyjnej oraz pojęcia
standaryzacji narzędzia.

opracować standaryzowane
i znormalizowane narzędzie
badawcze, odnoszące się do
problematyki badawczej ujętej
tematem pracy.

P_U02

zaprojektować i
przeprowadzić wszystkich
faz procesu badawczego,
poprawnie sformułować
problemów, dokonać
wyboru metody, wyciągnąć
i zaprezentować wniosków
z badań, zwłaszcza
związanych z wybranym
obszarem działalności
praktycznej.

zaprojektować i
przeprowadzić wszystkie fazy
procesu badawczego oraz
wyciągać wnioski z badań
przy pomocy nauczyciela, ale
nie potrafi poprawnie
sformułować problemów oraz
dokonać wyboru metody.

zaprojektować i przeprowadzić
wszystkie fazy procesu
badawczego, poprawnie
sformułować problemy,
dokonać wyboru metody,
wyciągnąć
i zaprezentować wnioski z
badań, podejmując próby
interpretacji wyników badań, z
nielicznymi odniesieniami do
dorobku naukowego
dyscypliny w tym zakresie.

zaprojektować i przeprowadzić
wszystkie fazy procesu badawczego,
poprawnie sformułować problemy,
dokonać wyboru metody, wyciągnąć
i zaprezentować wnioski z badań,
podejmując udane próby
interpretacji wyników badań,
z odniesieniem się do dorobku
naukowego dyscypliny w tym
zakresie.

P_U03

argumentować własnego
stanowiska, prezentować
własnych poglądów w
odniesieniu do wybranych
koncepcji i przejawów
pedagogicznych działań.

na poziomie podstawowym
argumentować własne
stanowisko, prezentować
własne poglądy w odniesieniu
do wybranych koncepcji i
przejawów pedagogicznych

argumentować własne
stanowisko, prezentować
własne poglądy, umiejętnie
sytuując je
w koncepcjach naukowych i
obszarze działań praktycznych.

szczegółowo i spójnie
argumentować własne stanowisko,
prezentować własne poglądy w
oparciu o bardzo dobrą znajomość
wybranych koncepcji teoretycznych
i wyników badań pedagogicznych.
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działań.

P_K01

wykazać się
odpowiedzialnością
i etycznym postępowaniem
w projektowaniu działań
badawczych.

wykazać się umiarkowaną
odpowiedzialnością
i świadomością potrzeby
etycznego postępowania
w projektowaniu działań
badawczych.

wykazać się
odpowiedzialnością
i świadomością wartości
etycznego postępowania
w projektowaniu i realizacji
zadania projektowego.

wykazać się pełną
odpowiedzialnością
i etycznym postępowaniem
w zaprojektowaniu i w realizacji
badań naukowych, respektując
zasady etyczne na każdym etapie
realizacji projektu.

P_K02

dostrzec etycznego wymiaru
badań naukowych ani
rozwiązywać problemów
etycznych w tym zakresie.

w ograniczonym zakresie
dostrzec etyczny wymiar
badań naukowych oraz
rozwiązywać problemy
etyczne w tym zakresie.

rozwiązywać problemy etyczne
w zakresie badań naukowych.

w pełni świadomie i
odpowiedzialnie stosować zasady
etyczne w badaniach naukowych.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

60

40

Egzamin/zaliczenie

2

2

Udział w konsultacjach

12

12

Realizacja pracy dyplomowej

186

186

Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

60

80

Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

30

30

350/14 ECTS

350/14 ECTS

74/3 ECTS

54/2 ECTS

350/14 ECTS

350/14 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem
Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:





Babbie E., Podstawy badań społecznych, wyd. PWN, Warszawa 2008.
Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, wyd. Impuls, Kraków 2007.
Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wyd. CeDeWu, 2012.

Literatura uzupełniająca przedmiotu:





Ferguson G.A., Takane Y., Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa, PWN 2003.
Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice, „Śląsk” 2005.
Brzeziński J., Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice, Wydawnictwo Scholar 2008.

Inne materiały dydaktyczne:






Wzory ankiet badawczych,
Wzory wywiadów,
Testy socjometryczne,
Inne kwestionariusze do badań diagnostycznych środowiska społecznego, postaw rodzicielskich, dojrzałości szkolnej, osiągnięć szkolnych.
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9. Praktyki
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAKTYKI ZAWODOWE Z ANALIZĄ PRAKTYK
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I-go stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewwncją kryminalną
zajęcia o charakterze praktycznym
II- III/4-6
dr Arkadiusz Szczepaniak
Wiedza z zakresu potrzeb podmiotów oddziaływań resocjalizacyjnych.
Znajomość uwarunkowań działalności instytucji zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją.
Znajomość podstawowych metodyk pracy resocjalizacyjnej i doradztwa zawodowego

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laboratorium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Praktyki

Egzamin/z
aliczenie

Suma godzin

Studia stacjonarne

30

150

150+30

Studia niestacjonarne

20

150

150+20

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Praktyki

Portfolio obejmujące dokumentację z praktyk (m. in. zestawienie tytułów aktów prawnych oraz wewnętrznych
procedur regulujących wykonywanie zadań; raport z praktyki; opis przypadku; opracowane scenariusze zajęć/spotkań;
wypełnione kwestionariusze wywiadu z podmiotami oddziaływań), dyskusja w oparciu o model refleksyjnego
praktyka
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Wiedza:
P_W01

Ma podstawową wiedzę o celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu instytucji realizujących
zadania z zakresu resocjalizacji i doradztwa zawodowego .

K_W14

Umiejętności:
P_U01

Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z
działalnością profilaktyki społecznej i doradztwa zawodowego .

K_U09

P_U02

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania działań
profilaktycznych i resocjalizacyjnych oraz z zakresu doradztwa zawodowego

K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania z
zakresu resocjalizacji, profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz doradztwa zawodowego .

K_K07

P_K02

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.

K_K08

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Praktyki

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

Praktyki obejmują następujące obszary działalności:






zapoznanie się ze specyfiką organizacji i funkcjonowania placówki oraz prowadzonej dokumentacji;
obserwację: czynności pracowników w toku realizowanych przez niego zadań i wdrażanych strategii rozwiązań problemów,
współdziałanie z opiekunem praktyk w planowaniu i realizacji zadań wynikających ze specyfiki stanowiska pracy,
wykonywanie zadań wynikających z celów praktyk pod kontrolą opiekuna praktyk m.in: zbierani danych, planowanie i prowadzenie
zajęć i spotkań w oparciu o samodzielnie opracowane scenariusze, diagnozowanie problemów podmiotów oddziaływań,
podejmowane działań o charakterze interwencyjnym, planowanie strategii rozwiązywania problemów, prowadzenie konsultacji,
analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczalnych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym: prowadzenie dokumentacji
praktyki, konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań związanych z
przyszłym zawodem (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron), ocenę przebiegu przeprowadzonych działań oraz osiągnięcia
zamierzonych celów, konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzonych działań.

Struktura i organizacja praktyk
Student samodzielnie wybiera w jakich instytucjach/placówkach odbywa praktykę obserwacyjno - hospitacyjną i asystencką (np. gdy praktyka
hospitacyjna odbywa się w zakresie resocjalizacji, to praktyka asystencka musi odbyć się w zakresie doradztwa zawodowego lub odwrotnie).
Praktyka obserwacyjno - hospitacyjna 75 godzin:





poznanie struktury organizacyjnej placówki/instytucji oraz podstawowych przepisów i dokumentów prawa wewnętrznego (statut,
regulaminy, procedury, itp.),
zapoznanie się z kompetencjami pracowników,
poznanie obszarów pracy placówki oraz realizowanych zadań,
obserwacja pracowników w kontakcie z podmiotami oddziaływań.

Praktyka asystencka 75 godzin:

asystowanie podczas wykonywania zadań przez opiekuna praktyk z ramienia placówki lub innych pracowników wskazanych przez
niego,

prowadzenie zajęć i spotkań z podmiotami oddziaływań/klientami wg wcześniej opracowanych scenariuszy i konspektów,

projektowanie rozwiązań problemów,

sporządzanie dokumentów z podejmowanych działań.
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P_W01, P_U01, P_U02,
P_K01, P_K01
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach której weryfikowany
jest EK

Metoda weryfikacji
Wiedza:

P_W01

Dzienniczek praktyk.
Opinia opiekuna praktyk ze strony placówki.
Zestawienie tytułów wewnętrznych procedur regulujących wykonywanie zadań określonych w
celach praktyk, w instytucji/placówce, w której odbywała się praktyka.

Praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych
i profilaktyczno – prewencyjnych, oraz
instytucjach związanych z doradztwem
zawodowym

Umiejętności:

P_U01

Raport z praktyki zawierający opis i analizę obszarów działania placówki/instytucji.
Dzienniczek praktyk.

Praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych
i profilaktyczno - prewencyjnych oraz
instytucjach związanych z doradztwem
zawodowym

P_U02

Opis przypadku (indywidualnego przypadku lub problemu, który był bezpośrednio związany z
rodzajem realizowanych podczas praktyki zadań).
Dzienniczek praktyk.

Praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i
profilaktyczno - prewencyjnych oraz
instytucjach związanych z doradztwem
zawodowym

Kompetencje społeczne:

P_K01

P_K01

Pisemna opinia opiekunów praktyk ze strony instytucji, w których student odbywa praktykę.

Praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i
profilaktyczno – prewencyjnych oraz
instytucjach związanych z doradztwem
zawodowym

Pisemna opinia opiekunów praktyk ze strony instytucji, w których student odbywa praktykę.

Praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i
profilaktyczno – prewencyjnych oraz
instytucjach związanych z doradztwem
zawodowym

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

P_W01

P_U01

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

na ma podstawowej wiedzy o
celach, podstawach prawnych,
organizacji i funkcjonowaniu
instytucji realizujących zadania
z zakresu resocjalizacji
profilaktyki społecznej i
doradztwa zawodowego.

ma podstawową wiedzę
o celach, podstawach
prawnych, organizacji
i funkcjonowaniu instytucji
realizujących zadania z zakresu
resocjalizacji profilaktyki
społecznej i doradztwa
zawodowego .

ma podstawową wiedzę
o celach, podstawach prawnych,
organizacji i funkcjonowaniu
instytucji realizujących zadania z
zakresu resocjalizacji
profilaktyki społecznej i
doradztwa zawodowego,
charakteryzując wewnętrzne
procedury instytucji, w których
realizowane były praktyki.

ma podstawową wiedzę
o celach, podstawach prawnych,
organizacji i funkcjonowaniu
instytucji realizujących zadania z
zakresu resocjalizacji profilaktyki
społecznej i doradztwa
zawodowego, charakteryzując
wewnętrzne procedury instytucji, w
których realizowane były praktyki
oraz proponując własne uwagi nt.
działania tych instytucji.

ocenić przydatność typowych
metod, procedur i dobrych
praktyk do realizacji zadań
związanych z działalnością
resocjalizacyjną oraz doradztwa
zawodowego, dokonując analizy
wybranych obszarów działania
placówki/instytucji.

ocenić przydatność typowych
metod, procedur i dobrych praktyk
do realizacji zadań związanych
z działalnością resocjalizacyjną,
profilaktyką społeczną
i doradztwa zawodowego,
dokonując analizy wybranych
obszarów działania
placówki/instytucji oraz wskazując
sposoby podniesienia poprawności
efektywności metodycznej.

ocenić przydatności typowych
metod, procedur i dobrych
praktyk do realizacji zadań
związanych z działalnością
resocjalizacyjną, profilaktyką
społeczną i doradztwa
zawodowego .

ocenić przydatność typowych
metod, procedur i dobrych
praktyk do realizacji zadań
związanych z działalnością
resocjalizacyjną, profilaktyką
społeczną i doradztwa
zawodowego.

posługiwać się podstawowymi
ujęciami teoretycznymi w celu
analizowania, interpretowania
działań profilaktycznych i
resocjalizacyjnych oraz
doradztwa zawodowego.

posługiwać się podstawowymi
ujęciami teoretycznymi w celu
analizowania, interpretowania
oraz projektowania strategii
działań profilaktycznych
i resocjalizacyjnych oraz
doradztwa zawodowego.

P_K01

do aktywnego uczestnictwa w
grupach, organizacjach
i instytucjach realizujących
działania z zakresu
resocjalizacji, profilaktyki
społecznej i resocjalizacji oraz
doradztwa zawodowego.

do aktywnego uczestnictwa w
grupach, organizacjach
i instytucjach realizujących
działania z zakresu
resocjalizacji, profilaktyki
społecznej i resocjalizacji oraz
doradztwa zawodowego.

do aktywnego uczestnictwa
w grupach, organizacjach
i instytucjach realizujących
działania z zakresu resocjalizacji,
profilaktyki społecznej i
resocjalizacji oraz doradztwa
zawodowego, a także do
porozumiewania się z osobami
będącymi i niebędącymi
specjalistami w danej dziedzinie.

P_K02

odpowiedzialnie przygotować
się do swojej pracy,
zaprojektować

odpowiedzialnie przygotować
się do swojej pracy,
zaprojektować ogólnie

odpowiedzialnie przygotować się
do swojej pracy, zaprojektować
i wykonać działania

P_U02

posługiwać się podstawowymi
ujęciami teoretycznymi w celu
analizowania, interpretowania
działań profilaktycznych
i resocjalizacyjnych oraz
doradztwa zawodowego.

posługiwać się podstawowymi
ujęciami teoretycznymi w celu
analizowania, interpretowania oraz
projektowania strategii działań
profilaktycznych i
resocjalizacyjnych oraz doradztwa
zawodowego, jak również
generować rozwiązania
konkretnych problemów oraz
prognozować ich przebieg.
do aktywnego uczestnictwa
w grupach, organizacjach
i instytucjach realizujących
działania z zakresu resocjalizacji,
profilaktyki społecznej i
resocjalizacji, doradztwa
zawodowego oraz do
porozumiewania się
z osobami będącymi i niebędącymi
specjalistami w danej dziedzinie,
uzasadniając znaczenie
podejmowania współpracy
międzyinstytucjonalnej.
odpowiedzialnie przygotować się
do swojej pracy, zaprojektować
i wykonać działania pedagogiczne

253

i wykonać działań
pedagogicznych oraz
doradztwa zawodowego.

i wykonać wybrane działania
pedagogiczne oraz doradztwa
zawodowego.

pedagogiczne oraz doradztwa
zawodowego.

oraz doradztwa zawodowego,
dostrzegając potrzebę właściwego
dokumentowania swojej pracy.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

30

20

150

150

20

30

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

200/8 ECTS

200/8 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

30/1 ECTS
150/6 ECTS

20/1 ECTS
150/6 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

150/6 ECTS

150/6 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Egzamin/zaliczenie
Praktyki
Projekt / esej
Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych
Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:
Nie dotyczy
Literatura uzupełniająca przedmiotu:
Nie dotyczy
Inne materiały dydaktyczne:



Przepisy prawa, podręczniki i przewodniki metodyczne – w zależności od odstępności i wymagań konkretnej instytucji, w której student odbywa praktykę.
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I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE Z ANALIZĄ PRAKTYK
Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

Pedagogika, studia I-go stopnia
OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:

zajęcia o charakterze praktycznym

Rodzaj modułu kształcenia:
Rok / Semestr:
Osoba koordynująca przedmiot:

Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

II- III/4-6
dr Daria Sikorska
Wiedza z zakresu prawidłowości rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego dziecka w
wieku od 3 do 9 lat.
Znajomość
podstawowych
metodyk
edukacji
przedszkolnej
i wczesnoszkolnej.
Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach edukacyjnych,
świadomość zakresu odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo grupy dzieci.

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN
Wykład

Ćwiczenia

Konwersatorium

Laborato
rium

Warsztaty

Projekt

Seminarium

Praktyki

Egzamin/z
aliczenie

Suma godzin

Studia stacjonarne

30

150

150+30

Studia niestacjonarne

20

150

150+20

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Formy zajęć

Metody dydaktyczne

Praktyki

portfolio obejmujące dokumentację z praktyk (m.in. protokoły zajęć hospitowanych wraz z analizą; scenariusze
zajęć z krytyczną analizą własnej pracy, karty ewaluacji własnego rozwoju zawodowego), dyskusja w oparciu o
model refleksyjnego praktyka
IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU I OBSZARÓW
Opis przedmiotowych efektów kształcenia

Lp.

Odniesienie do efektu
kierunkowego

Umiejętności:
P_U01

Potrafi analizować i oceniać poprawność i efektywność zaobserwowanych rozwiązań metodycznych.

K_U02

P_U02

Diagnozować problemy pedagogiczne blokujące rozwój różnorodnych obszarów kompetencji poznawczych i
społeczno-emocjonalnych- na podstawie samodzielnie przeprowadzonej obserwacji zachowań dziecka.

K_U06

P_U03

Potrafi samodzielnie zaprojektować i przeprowadzić cykl zajęć edukacyjnych w przedszkolu i szkole,
poświęconych realizacji wybranych obszarów podstawy programowej.

K_U10

Kompetencje społeczne:
P_K01

Wykazuje cechy refleksyjnego praktyka, jest zdolny do krytycznej analizy i samooceny własnych możliwości i
dokonań w obszarze praktyki pedagogicznej.

K_K01

V. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Lp.

Praktyki

Odniesienie do
przedmiotowych
efektów kształcenia

Praktyki obejmują następujące obszary działalności:



zapoznanie się ze specyfiką organizacji i funkcjonowania placówki oraz prowadzonej dokumentacji;
obserwację: czynności nauczyciela podejmowanych w toku prowadzonych przez niego zajęć, typów interakcji zachodzących w klasie
szkolnej/ grupie przedszkolnej, działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w grupie;
współdziałanie z opiekunem praktyk w planowaniu i organizacji zajęć;
pełnienie roli nauczyciela, w tym: samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych, planowanie i prowadzenie zajęć w
oparciu o samodzielnie opracowane scenariusze, diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, wstępne rozpoznawanie
poziomu indywidualnych zdolności lub dysfunkcji w rozwoju, podejmowanie działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym
w sytuacjach konfliktu, zagrożenia bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub nieprzestrzegania ustalonych zasad itp.;
analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczalnych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, w tym: prowadzenie dokumentacji
praktyki, konfrontowanie wiedzy teoretycznej z praktyką, ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań opiekuńczych i
wychowawczych i dydaktycznych (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron), ocenę przebiegu przeprowadzonych działań oraz
osiągnięcia zamierzonych celów, konsultacje z opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzonych
działań.






Struktura i organizacja praktyk
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia
przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz.U. z dnia 6 lutego 2012, poz. 131).studenci specjalności „Wychowanie przedszkolne
i edukacja wczesnoszkolna” obowiązkowo odbywają praktykę pedagogiczną w 2 typach placówek:



w przedszkolu - w wymiarze 60 godzin w semestrze V
oraz w klasach I-III szkoły podstawowej - w wymiarze 90 godzin w semestrze VI.

Praktyka w przedszkolu powinna obejmować:




samodzielne prowadzenie zajęć – w wymiarze nie mniejszym niż 30 godzin;
hospitacje zajęć prowadzonych przez nauczyciela – nie więcej niż 10 godzin;
poznanie organizacji i funkcjonowania placówki przedszkolnej, wewnętrznej dokumentacji i aktów prawnych – nie więcej niż 8 godzin;
pracę własną studenta związaną z przygotowywaniem się do zajęć oraz opracowywaniem dokumentacji praktyk – 12 godzin.

Praktyka w szkole powinna obejmować:


samodzielne prowadzenie zajęć w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin (w tym: po 20 godzin w klasie I, II oraz III, albo po 30
godzin w klasie I i III)


hospitacje zajęć zintegrowanych prowadzonych przez nauczycieli oraz poznanie innych form pracy pozalekcyjnej nauczyciela (do
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P_W01, P_U01, P_U02,
P_U03, P_K01
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia

Forma zajęć, w ramach której weryfikowany
jest EK

Metoda weryfikacji
Umiejętności:

P_U01

Protokoły obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela w przedszkolu i
samodzielnie dokonaną krytyczną analizą ich przebiegu. Dzienniczek praktyk.

szkole, z

P_U02

Arkusz obserwacji dziecka w wieku przedszkolnym z analizą,
roczna ocena opisowa osiągnięć ucznia kończącego klasę pierwszą. Dzienniczek praktyk.

Praktyki w szkole
i przedszkolu

P_U03

Scenariusze samodzielnie przeprowadzonych zajęć z komentarzem metodycznym (tj. krytyczną
analizą efektywności działań własnych). Dzienniczek praktyk.

Praktyki w szkole
i przedszkolu

Praktyki w szkole
i przedszkolu

Kompetencje społeczne:
P_K01

Przedstawienie ewaluacji własnego rozwoju profesjonalnego w toku dyskusji z opiekunem
praktyk ze strony uczelni. Karta ewaluacji własnego rozwoju profesjonalnego w przedszkolu i
szkole.

Ćw.

VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Efekty kształcenia

Ocena niedostateczna
Student nie zna i nie
rozumie/nie potrafi/nie jest
gotów:

Zakres ocen 3,0-3,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Zakres ocen 4,0-4,5
Student zna i rozumie
/potrafi/jest gotów:

Ocena bardzo dobra
Student zna i rozumie /potrafi/jest
gotów:

P_U01

analizować i oceniać
poprawności i efektywności
zaobserwowanych rozwiązań
metodycznych.

ogólnie analizować
i oceniać poprawność
i efektywność
zaobserwowanych rozwiązań
metodycznych.

szczegółowo analizować
i oceniać poprawność
i efektywność zaobserwowanych
rozwiązań metodycznych,
wskazując ich wady i zalety.

wyczerpująco analizować
i trafnie oceniać poprawność
i efektywność zaobserwowanych
rozwiązań metodycznych,
wskazując wady i zalety oraz
propozycje udoskonaleń.

P_U02

diagnozować problemów
pedagogicznych blokujących
rozwój różnorodnych
obszarów kompetencji
poznawczych i społecznoemocjonalnych (na podstawie
samodzielnie przeprowadzonej
obserwacji zachowań dziecka).

z pomocą
wykładowcy/nauczyciela
diagnozować problemy
pedagogiczne blokujące rozwój
różnorodnych obszarów
kompetencji poznawczych i
społeczno-emocjonalnych (na
podstawie samodzielnie
przeprowadzonej obserwacji
zachowań dziecka).

samodzielnie diagnozować
problemy pedagogiczne
blokujące rozwój różnorodnych
obszarów kompetencji
poznawczych
i społeczno-emocjonalnych (na
podstawie samodzielnie
przeprowadzonej obserwacji
zachowań dziecka).

samodzielnie diagnozować
i interpretować problemy
pedagogiczne blokujące rozwój
różnorodnych obszarów
kompetencji poznawczych i
społeczno-emocjonalnych
(na podstawie samodzielnie
przeprowadzonej obserwacji
zachowań dziecka).

samodzielnie zaprojektować
i przeprowadzić cykl zajęć
edukacyjnych w przedszkolu i
szkole, poświęconych realizacji
wybranych obszarów podstawy
programowej, zachowując
podstawową poprawność
metodyczną.

samodzielnie, zaprojektować
i przeprowadzić cykl zajęć
edukacyjnych w przedszkolu
i szkole, poświęconych realizacji
wybranych obszarów podstawy
programowej, zachowując
poprawność metodyczną, a także
dokonać krytyczniej analizy
przeprowadzonych zajęć.

samodzielnie zaprojektować
i przeprowadzić cykl zajęć
edukacyjnych w przedszkolu
i szkole, poświęconych realizacji
wybranych obszarów podstawy
programowej, zachowując
poprawność metodyczną, a także
dokonać krytyczniej analizy
przeprowadzonych zajęć i
zaproponować możliwe
udoskonalenia.

wykazać cechy refleksyjnego
praktyka oraz jest zdolny
w ograniczonym stopniu
do krytycznej analizy
i samooceny własnych
możliwości i dokonań
w obszarze praktyki
pedagogicznej.

wykazać cechy refleksyjnego
praktyka oraz dokonać
krytycznej analizy i samooceny
własnych możliwości i dokonań
w obszarze praktyki
pedagogicznej.

wykazać cechy refleksyjnego
praktyka oraz dokonać
krytycznej analizy i samooceny
własnych możliwości i dokonań
w obszarze praktyki pedagogicznej,
a także zaplanować realizację
rozwoju zawodowego.

P_U03

P_K01

samodzielnie zaprojektować
i przeprowadzić cyklu zajęć
edukacyjnych w przedszkolu i
szkole, poświęconych
realizacji wybranych obszarów
podstawy programowej.

wykazać cech refleksyjnego
praktyka ani nie jest zdolny
do krytycznej analizy
i samooceny własnych
możliwości i dokonań
w obszarze praktyki
pedagogicznej.

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS
Obciążenie studenta

Rodzaj aktywności
ECTS

Studia
stacjonarne

Studia niestacjonarne

30

20

150

150

20

30

Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS

200/8 ECTS

200/8 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem

30/1 ECTS
150/6 ECTS

20/1 ECTS
150/6 ECTS

Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym

150/6 ECTS

150/6 ECTS

Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria,
warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II

projekt, laboratoria,

Egzamin/zaliczenie
Praktyki
Projekt / esej
Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych – opracowanie portfolio
Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych

Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań
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IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu
nauczyciela (Dz.U. z dnia 6 lutego 2012, poz. 131).

Literatura uzupełniająca przedmiotu:



Nie dotyczy.

Inne materiały dydaktyczne:



Podręczniki i przewodniki metodyczne – w zależności od odstępności i wymagań konkretnej placówki edukacyjnej.
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