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Cele przedmiotu:
Przekazanie podstawowej wiedzy pedagogicznej pozwalającej na zrozumienie procesów rozwoju, socjalizacji i
wychowania. Nabycie umiejętności dostrzegania i interpretowania zdarzeń pedagogicznych oraz gotowości do
podejmowania działań pedagogicznych..

Wymagania wstępne: Ogólne wiadomości na temat rozwoju  człowieka.

EFEKTY UCZENIA SIĘ

Odniesienie do
efektów dla
programu

Lp Opis efektuKategoria KOD

wiedza

zna podstawową terminologię służącą opisowi zjawisk
pedagogicznych K_W011 EP1

zna podstawowe teorie dotyczące wychowania oraz
posiada wiedzę na temat uczestników działalności
wychowawczej (dzieci, nauczyciele, rodzice)

K_W072 EP2

posiada podstawową wiedzę o głównych środowiskach
wychowawczych K_W073 EP3

rozumie zróżnicowane uwarunkowania procesu
wychowania

K_W04
K_W074 EP4

umiejętności

potrafi dokonywać obserwacji, analizy i interpretacji
zdarzeń pedagogicznych K_U011 EP5

potrafi animować prace nad rozwojem uczestników
procesów wychowawczych K_U082 EP6

kompetencje społeczne

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju K_K011 EP7

jest zdolny do podejmowania odpowiedzialnych i
etycznych działań pedagogicznych K_K042 EP8

Liczba godzin zajęć

TREŚCI PROGRAMOWE ZAJĘĆ I KONSULTACJI Semestr
w tym e-
learning

Przedmiot: wprowadzenie do pedagogiki

Forma zajęć: wykład

41. Pedagogika jako nauka 1 0

62. Rozwój myśli pedagogicznej 1 0

63. Współczesne prądy i kierunki pedagogiczne 1 0

44. Środowiska wychowawcze 1 0
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25. Szkoła jako środowisko kształcenia i wychowania 1 0

46. Zaburzenia w rozwoju a wychowanie 1 0

47. Wybrane elementy pedeutologii 1 0

wykład informacyjnyMetody kształcenia

Kostkiewicz J. (red.) (2003): Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej, Stalowa Wola

Kwiatkowska H. (2008): Pedeutologia, Warszawa

Śliwerski B. (2003): Współczesne teorie i nurty w wychowaniu, Kraków

Literatura podstawowa

Kukołowicz T. (1997): Teoria wychowania. Wybrane zagadnienia. s. 7-109, Stalowa Wola

Speck O. (2005): Być nauczycielem, Gdańsk

Wilk J. (2002): Pedagogika rodziny. s. 52-122, Lublin

Literatura uzupełniająca

Liczba godzin

NAKŁAD PRACY STUDENTA

W tym e-learning

30Zajęcia dydaktyczne 0

2Udział w egzaminie/zaliczeniu 0

0Przygotowanie się do zajęć 0

20Studiowanie literatury 0

5Udział w konsultacjach 0

0Przygotowanie projektu / eseju / itp. 0

18Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Liczba punktów ECTS 3

Nr efektu uczenia się
z sylabusa

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8KOLOKWIUM

Metody weryfikacji
efektów uczenia się

Metody i formy weryfikacji efektów uczenia się mogą zostać zmienione dla studentów ze szczególnymi potrzebami na warunkach i
zasadach określonych w Regulaminie Studiów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną - na podstawie wyników testu pisemnego z pytaniami otwartymi i zamkniętymi.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu

Ocena z przedmiotu jest równa ocenie otrzymanej z zaliczenia zajęć.

Metoda obliczania oceny
końcowej 1 wprowadzenie do pedagogiki Ważona

1 wprowadzenie do pedagogiki [wykład]
zaliczenie z
oceną

1,00

Sem.
Waga do
średniej

Przedmiot
Metoda

obl. oceny
Rodzaj

zaliczenia
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