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2

Opis kursu (cele kształcenia)
Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawową wiedzą na temat psychologii dziecka. Kurs
obejmuje podstawy psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej dziecka. Przedstawione
zostaną główne koncepcje teoretyczne wyżej wymienionych dyscyplin oraz ilustrujące je wybrane
badania empiryczne.
Studenci poznają podstawowe pojęcia psychologii związane z problematyką rozwoju dziecka oraz
możliwości jego wspierania w procesie wychowania i nauczania.
Warunki wstępne
Wiedza

Brak

Umiejętności

Brak

Kursy

Brak

Efekty kształcenia

Efekt kształcenia dla kursu

Wiedza

W01: Posiada podstawową wiedzę na temat przedmiotu
zainteresowania psychologii rozwojowej i klinicznej
dziecka.

Odniesienie do efektów
kierunkowych
N_W01

W02: Zna podstawowe teorie uczenia, pamięci, rozwoju
N_W01
inteligencji, emocji i motywacji, a także główne koncepcje
rozwoju osobowości dziecka

Odniesienie do efektów
kierunkowych

Efekt kształcenia dla kursu

Umiejętności

U01
Potrafi ocenić oraz dokonać analizy źródeł zawierających N_U02
opisy wyników empirycznych i teorii z dziedziny
psychologii dziecka.
U02
Potrafi wyjaśniać zachowanie dziecka w kategoriach
różnic indywidualnych, procesów poznawczych i
motywacji.

Odniesienie do efektów
kierunkowych

Efekt kształcenia dla kursu

Kompetencje
społeczne

N_U01

K01 Jest świadomy kwestii etycznych w działalności
naukowej i praktyce zawodowej psychologa dziecięcego
i pedagoga.

N_K01

K02 Uwzględnia złożoność czynników wpływających na
zachowanie dziecka, w tym zarówno biologicznych,
psychologicznych, jak i sytuacyjnych.

N_K02

K03: Prowadzi dyskusję z poszanowaniem zdania
innych, dobierając merytoryczne argumenty do
prezentowanych treści.

N_K02

Organizacja

Forma zajęć

Ćwiczenia w grupach

Wykład
(W)
A

Liczba godzin

20

20

K

L

S

P

E

Opis metod prowadzenia zajęć
Wykład z prezentacją multimedialną.
Ćwiczenia obejmują dyskusję na temat literatury obowiązkowej, pracę w grupach nad problemami
związanymi z omawianymi zagadnieniami oraz prezentacje referatów i projektów grupowych.

Kryteria oceny

Inne

x
x
x
x
x

Egzamin
pisemny

Referat

x
x
x
x
x
x
x

Egzamin ustny

Udział w
dyskusji

x
x
x
x
x

W01
W02
U01
U02
K01
K02
K03

Praca pisemna
(esej)

Projekt
grupowy

Projekt
indywidualny

Praca
laboratoryjna

Zajęcia
terenowe

Ćwiczenia w
szkole

Gry
dydaktyczne

E – learning

Formy sprawdzania efektów kształcenia

x
x
x
x

Egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru) z treści wykładów i literatury
obowiązkowej.
Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią ocen z 3 poniżej wymienionych aktywności:
Ogólna aktywność w czasie zajęć
Przygotowanie referatu
Wynik kolokwium zaliczeniowego

Uwagi

Treści merytoryczne (wykaz tematów)
Psychologiczne podstawy nauczania i wychowania etap I- wykład

1. Wprowadzenie do psychologii dziecka.
2. Rozwój psychomotoryczny małego dziecka; metody jego wspomagania.
3. Rozwój społeczno-emocjonalny dziecka w okresie przedszkolnym; metody jego wspomagania.
4. Rozwój poznawczy dziecka w okresie przedszkolnym; metody jego wspomagania.
5. Rozwój mowy u dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym; metody jego wspomagania.
6. Kształtowanie się osobowości dziecka.
7. Dziecko z niepełnosprawnością- problemy psychospołeczne.
8. Dziecko przewlekle chore- problemy psychospołeczne.
9. Dziecko z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi- problemy

psychospołeczne.
10. Zaburzenia zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży- podstawowe zagadnienia
Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania etap I– ćwiczenia

1.Wprowadzenie do psychologii dziecka.
2. Uczenie się.
3. Motywacja.
4. Inteligencja dziecka i jej rozwój.
5. Rozwój emocjonalny dziecka.
6. Rozwój społeczny dziecka.
7. Stres dzieci i młodzieży.
8. Kształtowanie się osobowości dziecka.
9.Dzieci z niepełnosprawnością.
10.Podsumowanie zajęć.

Wykaz literatury podstawowej
Pilecka, W., Rudkowska, G., i Wrona, L. (2004). Podstawy psychologii. Wyd. II, Wyd. Naukowe AP,
Kraków: Rozdział IX, 4, Pilecka W. „Psychologiczna charakterystyka dzieci niepełnosprawnych”.
Pilecka, W., Rudkowska, G., i Wrona, L. (2004). Podstawy psychologii. Wyd. II, Wyd. Naukowe AP,
Kraków: Rozdział VII „Osobowość. Koncepcje. Struktura i Rozwój”
Schaeffer H. (2007). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN.
Vasta R., Haith M., Miller S. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP.

Wykaz literatury uzupełniającej
Pilecka W. (red)(2011). Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży: perspektywa kliniczna. Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Rozdziały 2.1 „Teorie stresu dziecięcego” i Rozdział 2.2 „Teoria
dziecięcej odporności psychicznej”).
Rembowski, J. (1975). Metody projekcyjne w psychologii dzieci i młodzieży. Warszawa: PWN.
(Rozdział I „Ogólna koncepcja projekcji i technik projekcyjnych”).

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

Ilość godzin w kontakcie z
prowadzącymi

Wykład

20

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

20

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

5

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

5

Ilość godzin pracy studenta
bez kontaktu z
prowadzącymi

Powrót

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu
Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany
temat (praca w grupie)

5

Przygotowanie do egzaminu

5

Ogółem bilans czasu pracy

60

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

2

Koncepcje i praktyki wychowania
Nazwa

Koncepcje i praktyki wychowania

Nazwa w j. ang.

The concepts and practice of education
Zespół dydaktyczny

Koordynator

Punktacja ECTS*

Dr Stanisław Kowal

3

Dr hab. Natalia Demeshkant
Dr hab. Joanna Łukasik
Dr Iwona Ocetkiewicz
Dr Małgorzata Mądry-Kupiec
Mgr Anna Duda

Opis kursu (cele kształcenia)
Celem kursu jest ukształtowanie wiedzy pedagogicznej pozwalającej na rozumienie procesów rozwoju,
socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się. Ukształtowanie umiejętności posługiwania się wiedzą z
zakresu pedagogiki w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz
dobierania strategii realizowania działań praktycznych. Celem kursu jest ukształtowanie wrażliwości etycznej,
empatii, otwartości, refleksyjności oraz postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności.

Efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
Efekt kształcenia dla kursu
programu studiów dla
modułu
specjalnościowego)
W01 – posiada wiedzę na temat wychowania i N_W01
kształcenia, w tym ich filozoficznych i społecznokulturowych podstaw
W02 – posiada wiedzę na temat współczesnych teorii N_W02
dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz
różnorodnych uwarunkowań tych procesów
W03 – posiada wiedzę na temat głównych środowisk N_W01
wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich
zachodzących
Wiedza

W04 – posiada wiedzę na temat struktury i funkcji N_W01
systemu edukacji – celów, podstaw prawnych, organizacji
i
funkcjonowania
instytucji
edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych
W05 – posiada wiedzę na temat podmiotów działalności N_W01
pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i
partnerów
edukacji
szkolnej
(np.
instruktorów
harcerskich) oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i
młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości
rozwojowych
W06 – posiada wiedzę na temat projektowania ścieżki N_W01
własnego rozwoju i awansu zawodowego
W07 – posiada wiedzę na temat etyki zawodu N_W01
nauczyciela

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów
kierunkowych

U01 – potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń N_U01
pedagogicznych
U02 - potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu N_U01
pedagogiki w celu diagnozowania, analizowania i
prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania
strategii realizowania działań praktycznych

Umiejętności

U03 – potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać N_U01
swoje
profesjonalne
umiejętności
związane
z
działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą,
opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł ( w języku
polskim i obcym) i nowoczesnych technologii
U04 - posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: N_U03
potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z
różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji
emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i
konstruować dobrą atmosferę dla komun akacji w klasie
szkolnej
U05 – potrafi posługiwać się zasadami i normami N_U01
etycznymi w wykonywanej działalności
U06 – potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju N_U02
zawodowego

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
Efekt kształcenia dla kursu
programu studiów dla
modułu
specjalnościowego)
K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i N_K01, N_K02
umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania
się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny
własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie
realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych)
Kompetencje
społeczne

K02 – jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie N_K01
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
K03 – ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, N_K01
refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki
zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka
K04 – jest gotowy do podejmowania indywidualnych i
zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy N_K02
szkoły

Organizacja

Forma zajęć

Wykład
(W)

Ćwiczenia w grupach
A

Liczba godzin

20

K

L

S

P

E

20

Opis metod prowadzenia zajęć
Wykład, wykład konwersatoryjny, dyskusja, prezentacje projektów indywidualnych i grupowych, metody
aktywizujące.

Kryteria oceny

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Inne

X
X
X
X
X
X
X

Egzamin
pisemny

X
X
X

Egzamin ustny

Referat

X
X
X

Praca pisemna
(esej)

Udział
dyskusji

Projekt
indywidualny

Projekt
grupowy

W01
W02
W03
W04
W05
W06
W07
U01
U02
U03
U04
U05
U06
K01
K02
K03
K04

Praca
laboratoryjna

Zajęcia
terenowe

Ćwiczenia
szkole

Gry
dydaktyczne

E – learning

w

w

Formy sprawdzania efektów kształcenia

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Ćwiczenia:
30% referat, 30% projekt indywidualny, 30% projekt grupowy, 10% udział w dyskusji
Egzamin pisemny

Uwagi

Treści merytoryczne (wykaz tematów)
1. Wychowanie a rozwój. Funkcje wychowania. Proces wychowania, jego struktura, właściwości,
dynamika. Przymus i swoboda w wychowaniu. Wychowanie jako urabianie i jako wspomaganie
rozwoju. Wychowanie adaptacyjne i emancypacyjne. Wychowanie a manipulacja. Podmiotowość w
wychowaniu. Podstawowe środowiska wychowawcze: rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła. Style i
postawy wychowawcze. Konteksty wychowania. Źródła i przejawy kryzysu współczesnego
wychowania.
2. Szkoła jako instytucja wychowawcza. Środowisko społeczne klasy i szkoły. Autokratyzm i
demokracja w szkole. Proces i wzorce komunikowania się na terenie szkoły. Ukryty program szkoły.
Postawy nauczycieli i uczniów. Kształtowanie i zmiana postaw. Praca z grupą rówieśniczą. Tworzenie
klimatu wychowawczego w klasie i w szkole. Plan pracy wychowawczej. Metody wychowawcze i ich
skuteczność. Umiejętności wychowawcze. Trudności wychowawcze. Konflikty w klasie i w rodzinie.
Błędy wychowawcze. Granice i mierniki oddziaływań wychowawczych. Kryzys szkoły. Pozaszkolne
instytucje wychowawcze i resocjalizacyjne. Współpraca rodziny i szkoły. Współpraca szkoły ze
środowiskiem.

3. Zawód nauczyciela. Role zawodowe nauczyciela. Wzór osobowy, postawa i kunszt nauczycielski.
Powinności nauczyciela i rozwój profesjonalny. Program wewnętrzny nauczyciela. Przygotowanie
zawodowe nauczyciela. Wiedza prywatna, potoczna a wiedza naukowa nauczyciela. Etyka
nauczycielska. Odpowiedzialność prawna opiekuna, nauczyciela, wychowawcy. Uczenie się w miejscu
pracy. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe jako warunki awansu zawodowego. Uczenie się przez
całe życie nauczycieli. Wypalenie zawodowe nauczycieli - przyczyny, symptomy, strategie zaradcze.
Choroby związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela - profilaktyka.
4. Media i ich wpływ wychowawczy. Nauczyciel w procesie komunikacji - autoprezentacja, aktywne
słuchanie, efektywne nadawanie. Komunikacja niewerbalna. Porozumiewanie się emocjonalne w
klasie. Style komunikowania się uczniów i nauczyciela. Bariery komunikacyjne w klasie.
Porozumiewanie się w sytuacjach konfliktowych.
5. Poznawanie uczniów. Techniki i ich ograniczenia, kwestie etyczne. Sposoby funkcjonowania
uczniów w klasie. Pozycja społeczna ucznia w klasie. Typy uczniów. Uczeń szczególnie uzdolniony.
Inny i obcy. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Trudności i niepowodzenia szkolne.
Międzynarodowe i krajowe regulacje dotyczące praw człowieka, dziecka, ucznia oraz osób z
niepełnosprawnością.
6. Agresja i przemoc (w tym agresja elektroniczna). Uzależnienia (w tym od środków psychoaktywnych
i komputera). Zaburzenia odżywiania.
Wykaz literatury podstawowej
Janowski A., Pedagogika praktyczna. Warszawa 2002.
Kowal S., Mądry-Kupiec M. (red.), Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. W stronę
edukacji spersonalizowanej. Będzin 2015.
Walker T. D., Fińskie dzieci uczą się najlepiej. Kraków 2017.
Kwieciński Z., Śliwerski B.,(red.) Pedagogika T. 1,2. Warszawa 2003.
Śliwerski B. (red.), Pedagogika t. 1, GWP, Gdańsk 2006 (rozdziały 2, 3, 4, 5).
Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela, Gdańsk 2004.
Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008.
Perry R., Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem, Warszawa 2000.
Wykaz literatury uzupełniającej
Kwiatkowska H., Tożsamość nauczycieli, Gdańsk 2005.
Fenstermacher G., Soltis J. Style nauczania, Warszawa 2000.
Kwiatkowska H., Edukacja nauczycieli. Konteksty-kategorie-praktyki, Warszawa1997.
Schulz R., Szkoła jako organizacja, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1993.
Mizerek H., Dyskursy współczesnej edukacji nauczycielskiej. Olsztyn 1999.
Michalak J. M., (red.) Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela. Łódź 2010
Jaworska T., Leppert R. (red.), Wprowadzenie do pedagogiki. Impuls, Kraków 1996
Brezinka W., Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych. Wydawnictwo WAM, Kraków
2005.
Kobyłecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, Kraków 2005.
Speck O. , Być nauczycielem. Gdańsk 2005
Nolting H. P., Jak zachować porządek w klasie. Gdańsk 2004.
Robinson K., Aronica L., Kreatywne szkoły. Kraków 2015.
Hattie J., Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Warszawa 2015.
Grzegorzewska M., Listy do młodego nauczyciela. Warszawa 1996.
Schaefer k., Nauczyciel w szkole. Gdańsk 2008.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

Ilość godzin w kontakcie z
prowadzącymi

Wykład

20

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

20

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

5

Ilość godzin pracy studenta
bez
kontaktu
z
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

15

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

15

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany
temat (praca w grupie)

15

Przygotowanie do egzaminu
Ogółem bilans czasu pracy
Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

Powrót

90
3

Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia i nauczyciela
Nazwa

Bezpieczeństwo i higiena pracy ucznia i nauczyciela

Nazwa w j. ang.

Occupational safety and health in education
Zespół dydaktyczny

Koordynator

Dr Ewa Zawisza-Masłyk
Dr Anna Kwatera
Dr Ewa Zawisza-Masłyk
Dr Karolina Czerwiec

Punktacja ECTS*

1

Opis kursu (cele kształcenia)




Zapoznanie z podstawowymi regulacjami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy w szkole (ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za bezpieczeństwo
uczniów, zachowania podczas wypadków uczniowskich i organizacji wycieczek).
Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Nabycie podstawowych umiejętności w zakresie emisji głosu, jako profilaktyka chorób
związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela.

Efekty kształcenia
Efekt kształcenia dla kursu

Wiedza

Umiejętności

W 01 - zna podstawy prawne zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy w instytucjach edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych, do pracy w których
uzyskuje przygotowanie i posiada wiedzę dotyczącą
prawnej odpowiedzialności opiekuna
W 02 - posiada wiedzę na temat bezpieczeństwa i
higieny pracy na terenie szkoły/placówki i poza nią, ze
szczególnym uwzględnieniem organizacji wycieczek
W 03 - posiada podstawową wiedzę na temat
udzielania pierwszej pomocy i wie, gdzie poszukiwać
dalszej wiedzy na ten temat
W 04 – posiada podstawową wiedzę dotyczącą
higieny pracy nauczyciela, chorób zawodowych,
profilaktyki chorób głosu, zasad emisji głosu

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów
dla specjalności

N_W01

W_W02
N_W02
N_W02

Odniesienie do efektów
dla specjalności

U 01 – potrafi przedstawić i interpretować przepisy
dotyczące bhp w instytucjach edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych, do pracy w których
uzyskuje przygotowanie
U 02 – posiada umiejętność planowania działań
zapobiegających głównym zagrożeniom
bezpieczeństwa zdrowotnego w szkole, potrafi
zaplanować wyjście lub wycieczkę szkolną z
uwzględnieniem zasad bhp
U 03 - potrafi przedstawić podstawowe zasady
udzielania pierwszej pomocy oraz samodzielnie
zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne
umiejętności związane z udzielaniem pierwszej
pomocy korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych
technologii
U 04 – potrafi prawidłowo wykonać czynności
fonacyjne z właściwym używaniem rezonatorów,
potrafi wykonywać ćwiczenia relaksacyjne,
oddechowe i artykulacyjne

N_U01

N_U02

N_U01

N_U03

Odniesienie do efektów
dla specjalności

Efekt kształcenia dla kursu

Kompetencje
społeczne

K 01 – potrafi określić zakres swojej wiedzy o
bezpieczeństwie i higienie pracy w szkole/placówce
oraz widzi potrzebę rozwoju teoretycznego i
praktycznego w tej dziedzinie dla swoich
podopiecznych
K 02 – wie, w jaki sposób zastosować wiedzę
dotyczącą bezpieczeństwa pracy z uczniem w szkole,
na podstawie przepisów potrafi opracować plan
wyjścia z młodzieżą poza teren szkoły z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
K 03 - potrafi określić zakres swojej wiedzy i
umiejętności dotyczących udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej i rozumie potrzebę ciągłego
zawodowego dokształcania się w tym zakresie

N_K02
N_K02

N_K01

Organizacja

Forma zajęć

Ćwiczenia w grupach

Wykład
(W)
A

Liczba godzin

-

K
-

10

L

S
-

P
-

E
-

-

Opis metod prowadzenia zajęć
Metody problemowe, eksponujące i podające; wykład, pogadanka, prezentacja multimedialna, film na
temat udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, analiza przypadków; metody aktywizujące,
projekt (interpretacja przepisów, tworzenie planu wycieczek (portfolio); warsztaty problemowe,
rozwiązywanie kazusów oraz praktyczne z zakresu emisji głosu (relaksacyjne, oddechowe, fonacyjne
i artykulacyjne).

W01
W02
W03
W04
U01
U02
U03
U04
K01
K02
K03

x

x

Egzamin
praktyczny

Egzamin pisemny

Egzamin ustny

Praca pisemna
(esej)

Referat

Udział w dyskusji

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Praca
laboratoryjna

Zajęcia terenowe

Ćwiczenia w
szkole

Gry dydaktyczne

E – learning

Formy sprawdzania efektów kształcenia

x
x
x

x
x
x
x

Kryteria oceny

Uwagi

x

x
x
x
x
x
x
x

Udział w analizach i dyskusji; umiejętność interpretacji przepisów prawa dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonanie ćwiczeń praktycznych z zakresu relaksacji
i emisji głosu, projekt grupowy

Istota przedmiotu zawiera się w kilku aspektach:
- znajomości prawa związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy nauczyciela z
uczniem, odpowiedzialnością nauczyciela oraz umiejętnością interpretacji
odpowiednich przepisów;
- wiedzy na temat odpowiedzialności zawodowej oraz nabycie podstawowych
nawyków związanych z profilaktyką zdrowia nauczyciela, szczególnie zapobiegania
chorobom zawodowym głosu;
- potrzebie aktualizacji wiedzy i podnoszenia kwalifikacji w udzielaniu pierwszej
pomocy przedlekarskiej

Treści merytoryczne (wykaz tematów)
- Podstawy prawne bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, znajomość przepisów bhp wynikających
z Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy oraz rozporządzenia MENiS z w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz innych aktów prawnych
(2 godz.)
- Systemowe działania szkoły w zakresie bezpieczeństwa ucznia (w tym działania szkoły związane z
zagrożeniami w sytuacjach nadzwyczajnych, realizacja programów obowiązkowych i
nadobowiązkowych z zakresu przedmiotów, których podstawa programowa

uwzględnia tematykę bezpieczeństwa, działania interwencyjne, postępowanie w sytuacjach
kryzysowych (procedury); przeciwdziałanie wypadkom uczniów i procedury w razie ich wystąpienia,
ergonomia pracy; odpowiedzialność nauczyciela .
( 2 godz.)
- Obowiązki nauczyciela wynikające z opieki nad grupą uczniów w czasie zajęć poza szkołą (np. na
basenie, w czasie trwania rekolekcji itp.) Organizacja wycieczek szkolnych, projektowanie wycieczki
szkolnej z uwzględnieniem przepisów prawa .
(1 godz.)
- Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
(1 godz.)
- Profilaktyka w zakresie higieny narządu głosu. Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe przygotowujące
do prawidłowej emisji głosu. Ćwiczenia słuchu fonemowego i prawidłowej artykulacji i dykcji .
(4 godz.)
Wykaz literatury podstawowej
Ciecierska-Zajdler B., Trening głosu, Samo Sedno, Warszawa 2012
Komorowski T., Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole, Rozdz. XI [w:] T.Komorowski, Dyrektor
szkoły, pracodawca, menedżer, pracownik. Poradnik prawno-organizacyjny, Wyd. eMPi2,
Poznań, 2008, s. 229-249.
Marciniak L.,(red.), Odpowiedzialność porządkowa a odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli,
Wyd.
ABC aWolters Kluwer business, Warszawa 2015.
Oczkoś M., Sztuka poprawnej wymowy czyli o bełkotaniu i faflunieniu, Wydawnictwo RM,
Warszawa, 2007.
Przybysz-Piwko M. (red.), Emisja głosu nauczyciela. Wybrane zagadnienia, Wyd. CODN, Warszawa,
2006.
Toczyska B., Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego mówienia, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk,
2007.
Zadania nauczyciela związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ucznia, Miesięcznik
Bezpieczeństwo
w Szkole, Nr 11 (40), listopad 2010, Wyd. Raabe, (artykuły dostępne on-line).
AKTY PRAWNE ( z: www.isap.sejm.gov.pl)
Ustawa Kodeks Pracy z 26 czerwca 1974 roku po zmianach; Dział dziesiąty Bezpieczeństwo i
higiena pracy (aktualny stan prawny)
Ustawa Karta nauczyciela z 26 stycznia 1982 roku (tekst znowelizowany Dz.U. z 2014r. poz. 191)
szczególnie fragmenty; Rozdz. II Obowiązki nauczycieli, Rozdział V Warunki pracy i wynagrodzenie,
Rozdział 8 Ochrona zdrowia, Rozdział X Odpowiedzialność dyscyplinarna
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 256 z 2004, poz. 2572 ze
zmianami)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków
bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty
wodne (Dz. U. z 1997 r., Nr 57, poz.358 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i
turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dz. U. nr 6 z 2003
r., poz. 69
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dz.U. z
2001 nr 161, poz. 968.
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności
wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. nr 26
poz. 226)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 895)
zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) Film szkoleniowy dotyczący udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej
Wykaz literatury uzupełniającej
Cieszyńska J., Metody wywoływania głosek, Kraków, 2003
Grabias S. (red.), Zaburzenia mowy, Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2002
Kaptur E., Głos w pracy nauczyciela - cz. I - Choroby zawodowe narządu głosowego, Promotor,
Nr11,
2011, s. 40-41
Mikołajczak A., Pierwsza pomoc. Poradnik ilustrowany, Wydawnictwo Publikat, Poznań, 2012
Pawłowski A., Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach, Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe
Printex, Białystok, 2011
Toczyska B., Łamańce z dedykacją, czyli makaka ma Kama, Wydawnictwo Podkowa, Gdańsk, 2003
Toczyska B., Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk, 1998
Szeląg E., A, Szymaszek, Test do badania słuchu fonematycznego u dzieci i dorosłych, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2006
Zacker Ch., G. Grantel, Do sukcesu przez mowę, Wyd. Filar, Warszawa, 2001
Pierwsza pomoc przedmedyczna. Mini podręcznik (dostępny on-line: www.ratownictwo.win.pl)
Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Wykład
Ilość godzin w kontakcie z
prowadzącymi

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

10

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

Ilość godzin pracy studenta
bez kontaktu z
prowadzącymi

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

10

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

5

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany
temat (praca w grupie)

5

Przygotowanie do egzaminu

Powrót

Ogółem bilans czasu pracy

30

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

1

Specyfika myślenia matematycznego młodszych uczniów szkoły
podstawowej
Nazwa

Specyfika myślenia matematycznego młodszych uczniów szkoły podstawowej

Nazwa w j. ang.

The specificity of mathematical thinking of students at the first Level
Zespół dydaktyczny

Koordynator

dr Bożena Rożek

Katedra Edukacji Matematycznej
Punktacja ECTS*

2

Opis kursu (cele kształcenia)
Celem kształcenia w ramach danego przedmiotu jest: zapoznanie studentów ze specyfiką myślenia
matematycznego uczniów szkoły podstawowej, a w szczególności wykorzystanie tej wiedzy przez
studentów w nauczaniu matematyki.

Efekty kształcenia

Wiedza

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
modułu
specjalnościowego)

W01 Zna podstawową wiedzę psychologicznodydaktyczną na temat drogi rozwoju pojęć
matematycznych u uczniów w danym wieku.

N_W01, D_W02

W02. Zna podstawę programową nauczania matematyki
w klasach I-III szkoły podstawowej, przykłady programów
i planów nauczania oraz wynikające z tych dokumentów
implikacje dla nauczania w klasach IV-VIII szkoły
podstawowej.
W03. Zna przykłady matematycznych zagadnień
realizowanych w klasach I-III a kontynuowanych w
klasach IV-VIII szkoły podstawowej wraz z ich
dydaktyczną koncepcją nauczania.
W04. Zna przykłady badań dydaktycznych ukazujące
specyfikę kształtowania się wybranych pojęć u dzieci w
różnym wieku.

D_W04

D_W02, D_W04

D_W05

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
modułu
specjalnościowego)

Efekt kształcenia dla kursu

Umiejętności

U01 Potrafi w dydaktycznym opracowaniu zagadnień
matematycznych uwzględnić wiedzę związaną
z kształtowaniem pojęć na niższym etapie edukacyjnym.
U02 Wykorzystuje środki dydaktyczne w przezwyciężaniu
trudności w uczeniu się matematyki nagromadzonych w
początkowych latach nauki szkolnej.

D_U02, D_U04

D_W02, D_W03

D_W05

U03 Potrafi zaplanować i przeprowadzić próbki badań
dydaktycznych służące podnoszeniu jakości wyników
nauczania

Kompetencje
społeczne

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
modułu
specjalnościowego)

Efekt kształcenia dla kursu

K01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę
jej uzupełniania. Potrafi formułować pytania służące
pogłębieniu swojej wiedzy.

D_K01

K02 Rozumie konieczność systematycznej pracy oraz
potrafi pracować zespołowo.

D_K02

Organizacja

Forma zajęć

Ćwiczenia w grupach

Wykład
(W)
A

Liczba godzin

5

K
5

L

S

P

E

Opis metod prowadzenia zajęć
Na ćwiczeniach aktywizujące metody nauczania, w tym dyskusja, praca w grupach, omawianie prac
pisemnych studentów. Opracowywanie pomocy dydaktycznych.

W01
W02
W03
W04
U01
U02
U03
K01
K02

X
X

Kryteria oceny

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Inne

Egzamin
pisemny

Egzamin ustny

Praca pisemna

Referat

Udział w
dyskusji

Projekt
grupowy

Projekt
indywidualny

Praca
laboratoryjna

Zajęcia
terenowe

Ćwiczenia w
szkole

Gry
dydaktyczne

E – learning

Formy sprawdzania efektów kształcenia

X
X
X

Ocena końcowa uwzględnia zarówno udział studenta w pracy na zajęciach (dyskusje,
rozwiązywanie zadań) jak i ocenę projektu.

Uwagi

Treści merytoryczne (wykaz tematów – do wyboru przez prowadzącego zajęcia)

1.

Metodologia badań dydaktycznych. Przykłady badań dydaktycznych dotyczące kształtowania się
pojęć matematycznych u dzieci w różnym wieku.

2.

Podstawa programowa do szkoły podstawowej w zakresie nauczania matematyki.

3.

Kształtowanie się u dzieci stałości pojęć matematycznych. Dojrzałość szkolna w zakresie uczenia
się matematyki.

4.

Rola manipulacji materiałem konkretnym w kształtowaniu pojęć matematycznych.

5.

Rozwój pojęcia liczby u dzieci. Stałość ilości nieciągłych przy obserwowanych zmianach.

6.

Praca z zadaniem tekstowym – specyfika pracy z uczniem w klasach I-III oraz IV-VIII szkoły
podstawowej. Rola zadań nietypowych.

Wykaz literatury podstawowej
Literatura:
M. Dąbrowski, Pozwólmy dzieciom myśleć. O umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów,
Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2007
E. Gruszczyk-Kolczyńska, Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci, Nowa Era, Warszawa,
2013
A. Kalinowska, Pozwólmy dzieciom działać. Mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego, Centralna
Komisja Egzaminacyjna, Warszawa, 2010
B. Rożek, E. Urbańska, Klubik Małego Matematyka. Rozwijanie aktywności matematycznych uczniów I
etapu edukacyjnego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2013, s. 125
Z. Semadeni (red.), Matematyczna edukacja wczesnoszkolna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo
Pedagogiczne ZNP, Kielce, 2015
A. Szemińska, Rozwój pojęć geometrycznych, w: Z. Semadeni (red.), Nauczanie początkowe matematyki,
tom 1, WSiP, Warszawa, 1992, 218-254

Wykaz literatury uzupełniającej
Wybrane artykuły związane ze specyfiką myślenia matematycznego uczniów na różnych etapach
kształcenia dostarczane słuchaczom w trakcie zajęć.
Wybrane, z aktualnie obowiązujących, serie podręczników do matematyki dla szkoły podstawowej.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

Ilość godzin w kontakcie z
prowadzącymi

Ilość godzin pracy studenta
bez kontaktu z prowadzącymi

Wykład

5

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

5

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

15

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

10

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

10

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat
(praca w grupie)

5

Przygotowanie do egzaminu

Powrót

Ogółem bilans czasu pracy

50

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

2

Kursy do wyboru semestr 3
Ewolucja układów dyskretnych

Nazwa

Ewolucja układów dyskretnych

Nazwa w j. ang.

Evolution of discrete systems
Zespół dydaktyczny

Koordynator

dr Karol Gryszka

dr Karol Gryszka
Punktacja ECTS*

3

Opis kursu (cele kształcenia)
Celem kursu jest omówienie własności analitycznych oraz jakościowych wybranych klas problemów
rekurencyjnych oraz prezentacja znaczenia takich problemów w praktyce.
Efekty uczenia się

Efekt uczenia się dla kursu

Wiedza

W01 Zna podstawowe metody rozwiązywania równań
rekurencyjnych.

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
specjalności)
.
D_W01

W02 Zna podstawowe metody analizy ilościowej i
jakościowej rozwiązań równań rekurencyjnych.

D_W01

W03 Zna przykłady zastosowań równań
rekurencyjnych.

D_W01

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
specjalności)

Efekt uczenia się dla kursu

Umiejętności

U01 Potrafi rozwiązywać podstawowe typy równań
rekurencyjnych.

D_U03

U02 Potrafi wskazać rozwiązania stacjonarne oraz ich
charakter jakościowy z wykorzystaniem znanych
narzędzi.

D_U03

U03 Potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy
praktyczne wykorzystujące równania rekurencyjne.

D_U03

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
specjalności)
D_K01

Efekt uczenia się dla kursu
Kompetencje
społeczne

K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się i rozwoju osobistego.

Organizacja

Forma zajęć

Ćwiczenia w grupach

Wykład
(W)
A

Liczba godzin

K

L

S

P

15

Opis metod prowadzenia zajęć
Zajęcia konwersatoryjne w formie prezentacji części teoretycznej, przykładów oraz ćwiczeń do
rozwiązywania. Wykorzystanie metod aktywizujących jak praca grupowa.

E

W01
W02
W03
U01
U02
U03
K01

X
X
x

Kryteria oceny

X
X
x
X
X
x

Inne

Egzamin
pisemny

Egzamin ustny

Praca pisemna
(sprawdzian)

Referat

Udział w dyskusji

Projekt grupowy

Projekt
indywidualny

Praca
laboratoryjna

Zajęcia terenowe

Ćwiczenia w
szkole

Gry dydaktyczne

E – learning

Formy sprawdzania efektów uczenia się

X
x
x

Zaliczenie uzyskuje się przez uczestnictwo w zajęciach, aktywny udział w dyskusji
oraz zaliczenie krótkiego sprawdzianu z przedmiotu.

Uwagi

Treści merytoryczne (wykaz tematów)
1.
2.
3.
4.
5.

Modele dyskretne i ciągi rekurencyjne.
Równania rekurencyjne liniowe i metody ich rozwiązywania.
Równania quasi-liniowe.
Asymptotyka rozwiązań.
Rozwiązania stałe i okresowe.

Wykaz literatury podstawowej
1. Grzegorz Bobiński, Matematyka Dyskretna,
2. Dobiesław Bobrowski, Wprowadzenie do Systemów Dynamicznych z Czasem Dyskretnym.
Wydawnictwo UAM Poznań 1998.
3. Rekurencja,
http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Matematyka_dyskretna_1/Wyk%C5%82ad_2:_
Rekurencja
4. Eric Ruppert, Solving Recurrences, https://www.eecs.yorku.ca/course_archive/200809/F/3101/recurrence.pdf
Wykaz literatury uzupełniającej

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Wykład
Ilość godzin w kontakcie z
prowadzącymi

Ilość godzin pracy studenta
bez kontaktu z
prowadzącymi

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

15

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

10

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

40

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu
Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany
temat (praca w grupie)
Przygotowanie do sprawdzianu

Powrót

10

Ogółem bilans czasu pracy

75

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

3

Podstawy przygotowania dokumentów matematycznych

Nazwa

Podstawy przygotowania dokumentów matematycznych

Nazwa w j. ang.

Basics of mathematical document preparation
Zespół dydaktyczny

Koordynator

dr Karol Gryszka

dr Karol Gryszka
Punktacja ECTS*

3

Opis kursu (cele kształcenia)
Zapoznanie z podstawowymi wiadomościami na temat pakietu do edycji tekstu MikTeX:
- źródła programu, proces instalacji i konfiguracji oprogramowania,
- zasady edycji, składu i łamania tekstu (w tym tekstu matematycznego),
- sposoby tworzenia i implementacji grafiki,
- tworzenie prezentacji (pakiet beamer).

Efekty kształcenia

Efekt kształcenia dla kursu

Wiedza

W01: posiada wiedzę z zakresu technologii
informacyjnej oraz sposobów jej wykorzystania

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
modułu
specjalnościowego)
.
D_W06

Odniesienie do efektów
dla specjalności

Efekt kształcenia dla kursu

Umiejętności

(określonych w karcie programu
studiów dla modułu
specjalność)

U01: potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie
D_U08, D_U11
przedstawiać rozumowania matematyczne, formułować
twierdzenia i definicje
U02: potrafi samodzielnie planować własne uczenie się
D_U06
i rozumie, że należy się tego uczyć i doskonalić tego typu
umiejętności przez całe życie

Odniesienie do efektów
dla specjalności

Efekt kształcenia dla kursu
Kompetencje
społeczne

(określonych w karcie programu
studiów dla modułu
specjalnościowego)

K01: Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie
potrzebę jej uzupełnienia, w szczególności potrzebę
samokształcenia
K02: potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność
systematycznej pracy nad projektami, które mają
długofalowy charakter

D_K01

D_K04

Organizacja

Forma zajęć

Ćwiczenia w grupach

Wykład
(W)
A

Liczba godzin

K

L

S

P

E

15

Opis metod prowadzenia zajęć
Zajęcia laboratoryjne w pracowni komputerowej. Praca samodzielna z komputerem, zapoznawanie się z
literaturą, przygotowywanie i prezentacja krótkich referatów.

Kryteria oceny

Uwagi

Inne

X
X
x

Egzamin
pisemny

X
x
x

Egzamin ustny

Udział w
dyskusji

x
X
x

Praca pisemna
(esej)

Projekt
grupowy

x
X
x

Referat

Projekt
indywidualny

W01
U01
U02

Praca
laboratoryjna

Zajęcia
terenowe

Ćwiczenia w
szkole

Gry
dydaktyczne

E – learning

Formy sprawdzania efektów kształcenia

Udział w zajęciach oraz zaliczenie przedmiotu: projekt indywidualny, projekt
grupowy, praca laboratoryjna, udział w dyskusji.

Wykorzystując poznane na zajęciach struktury, w ramach projektu indywidualnego
student przygotowuje tekst matematyczny (skład i łamanie) w stylu article oraz w
ramach projektu grupowego prezentację (beamer).

Treści merytoryczne (wykaz tematów)
1. Źródła oprogramowania, pobieranie oprogramowania, instalacja i konfiguracja
oprogramowania.
2. Plik źródłowy i jego struktura: klasy dokumentów, pakiety, style, pliki wyjściowe.
3. Składanie tekstu: rozdziały, akapity, przypisy, czcionki, środowiska, etykiety i odwołania,
nagłówki, stopki, skład wielokolumnowy.
4. Listy i tabele.
5. Definiowanie i redefiniowanie komend i środowisk.
6. Matematyka w LaTeX-u: symbole, środowiska, wzory wielolinijkowe.
7. Tworzenie grafiki w LaTeX-u i importowanie grafiki zewnętrznej (eps, pdf, png).
8. Tworzenie prezentacji (pakiet beamer).

Wykaz literatury podstawowej
L. Lampor, LaTeX. System opracowania dokumentów, WNT Warszawa 2004.
Kazimierz M. Borkowski, LateX. Profesjonalny skład publikacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1992.
The BEAMER class. User Guide for version 3.10,
ftp://ftp.dante.de/tex-archive/macros/latex/contrib/beamer/doc/beameruserguide.pdf
Wykaz literatury uzupełniającej
T. Oetiker, Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX 2e Albo LaTeX2e w 129 min,
https://ctan.org/tex-archive/info/lshort/polish

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Wykład
Ilość godzin w kontakcie z
prowadzącymi

Ilość godzin pracy studenta
bez kontaktu z
prowadzącymi

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

15

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

10

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

20

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

15

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany
temat (praca w grupie)

15

Przygotowanie do egzaminu

Powrót

Ogółem bilans czasu pracy

75

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

3

Wybrane zagadnienia z teorii funkcji rzeczywistych
Nazwa

Wybrane zagadnienia z teorii funkcji rzeczywistych

Nazwa w j. ang.

Selected topics in the theory of real fnctions
Zespół dydaktyczny

Koordynator

dr Janusz Krzyszkowski

dr Janusz Krzyszkowski
Punktacja ECTS*

3

Opis kursu (cele kształcenia)
Celem kursu jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy dotyczącej funkcji rzeczywistych uzyskanej przez
studenta w dotychczasowym toku studiów.
Efekty kształcenia

Efekt kształcenia dla kursu

Wiedza

W01, Zna definicję i podstawowe własności funkcji o
wahaniu skończonym.
W02, Wie jak konstruuje się funkcję ciągłą bez
pochodnej.
W03, Zna definicję dwuparametrowej rodziny funkcji i
pojęcie uogólnionej wypukłości względem takiej
rodziny.

Efekt kształcenia dla kursu

Umiejętności

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
modułu
specjalnościowego)

D_W01

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie programu
studiów dla modułu
specjalność)

U01, Umie sprawdzić czy dana funkcja rzeczywista jest o
wahaniu skończonym.
D_U01, D_U11
U02, Potrafi podać przykłady funkcji, które pokazują
związki (raczej ich brak) ciągłości (różniczkowalności) ze
skończonością wahania funkcji.
U03, Potrafi sprawdzić czy dana rodzina funkcji jest
dwuparametrowa.
...

Odniesienie do efektów
dla specjalności

Efekt kształcenia dla kursu

(określonych w karcie programu
studiów dla modułu
specjalnościowego)

Kompetencje
społeczne
K01, Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie
potrzebę jej uzupełnienia.

D_K01

Organizacja

Forma zajęć

Ćwiczenia w grupach

Wykład
(W)
A

K

Liczba godzin

L

S

P

E

15

Opis metod prowadzenia zajęć
Kurs będzie realizowany jako konwersatorium, bez sztywnego podziału na wykład i ćwiczenia, w formie
zakładającej aktywność studentów.

W01
W02
W03
U01
U02
U03
K01

Kryteria oceny

x
x
x
x
x
x
x

Inne

Egzamin
pisemny

Egzamin ustny

Praca pisemna
(esej)

Referat

Udział w
dyskusji

Projekt
grupowy

Projekt
indywidualny

Praca
laboratoryjna

Zajęcia
terenowe

Ćwiczenia w
szkole

Gry
dydaktyczne

E – learning

Formy sprawdzania efektów kształcenia

x
x
x
x
x
x

Zaliczenie przedmiotu na podstawie aktywnego uczestnictwa w samych zajęciach.

Uwagi

Treści merytoryczne (wykaz tematów)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Funkcje monotoniczne.
Funkcje o wahaniu skończonym. Definicja. Podstawowe własności.
Rozkład kanoniczny Jordana.
Konstrukcja funkcji ciągłej bez pochodnej.
Dwuparametrowe rodziny funkcji.
Uogólniona wypukłość względem dwuparametrowej rodziny.

Wykaz literatury podstawowej
1. St. Łojasiewicz, Wstęp do teorii funkcji rzeczywistych, PWN, Warszawa, 1973
2. J. Krzyszkowski, Z. Powązka, E. Wachnicki, Problemy analizy matematycznej w zadaniach.
Część II, WN UP, Kraków 2010.

Wykaz literatury uzupełniającej
1. W. Rudin, Podstawy analizy matematycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,
2012.
2. J. Krzyszkowski, Z. Powązka, E. Wachnicki, Problemy analizy matematycznej w
zadaniach. Część I, WN UP, Kraków 2010.
3. J. Krzyszkowski, General convex sets, WSP Kraków Rocznik Naukowo-Dydaktyczny 189
Prace Matematyczne 14 (1997), 59-68
Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Wykład
Ilość godzin w kontakcie z
prowadzącymi

Ilość godzin pracy studenta
bez kontaktu z
prowadzącymi

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

15

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

10

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

40

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

10

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany
temat (praca w grupie)
Przygotowanie do egzaminu

Powrót

Ogółem bilans czasu pracy

75

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

3

Semestr 4
Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły
podstawowej
Nazwa

Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla szkoły podstawowej

Nazwa w j. ang.

Psychological bases of education and teaching for primary school
Zespół dydaktyczny

Koordynator

dr Katarzyna Tomaszek

dr Katarzyna Tomaszek
Punktacja ECTS*

2

Opis kursu (cele kształcenia)
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych.
Tematyka obejmuje szanse i zagrożenia rozwoju pojawiające się grupie uczniów klask IV – VIII szkoły
podstawowej. Podejmowane zagadnienia pozwalają na zapoznanie studentów z pogłębioną wiedzą
psychologiczną dotyczącą zmian rozwojowych zachodzących u dzieci na etapie wczesnoszkolnym i w
okresie późnego dzieciństwa. W ramach kursu analizowana jest również problematyka zaburzeń rozwoju
pojawiających się u dzieci szkolnych. Zdobyta w ramach kursu wiedza pozwoli na kształtowanie umiejętności
oceny poziomu rozwoju uczniów i jego stymulowania oraz świadomości różnic indywidualnych w tempie i
rytmie rozwoju wczesnej fazy dorastania. Problematyka zajęć pozwoli na uwrażliwienie słuchaczy na
konieczność dostosowywania oddziaływań pedagogicznych do indywidualnych właściwości uczniów o
rozwoju prawidłowym i specjalnych potrzebach Przygotowanie ich do postępowania profilaktycznego,
diagnostycznego i terapeutycznego we współpracy z rodziną i specjalistami. Wytworzenie u nich tendencji
do samopoznania i refleksji nad własnym funkcjonowaniem osobistym i zawodowym oraz stałego
doskonalenia się.

Warunki wstępne

Wiedza

Umiejętności

Kursy

Procesy psychiczne, psychologiczne koncepcje człowieka, różnice indywidualne,
interakcje społeczne, zachowania społeczne, , komunikacja interpersonalna
psychologiczne mechanizmy wychowania, uczenia się i nauczania, pojęcie rozwoju i
jego periodyzacja, norma a patologia, zaburzenia rozwoju i zachowania, dzieci o
specjalnych potrzebach edukacyjnych
Wykorzystywanie wiedzy psychologicznej przy analizowaniu sytuacji
pedagogicznych, dostosowywaniu oddziaływań pedagogicznych do właściwości
indywidualnych uczniów o rozwoju typowym i o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, wstępnej diagnozie zaburzeń rozwoju i zachowania, przy analizie
własnego funkcjonowania
Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania dla I etapu edukacyjnego

Efekty kształcenia

Efekt kształcenia dla kursu

Wiedza

Odniesienie do efektów
kierunkowych

W01- posiada wiedzę na temat psychologicznych
koncepcji rozwoju, wychowania i kształcenia

W_03

W02 – potrafi przedstawić rozwój fizjologiczny
wczesnej fazy dorastania i jego konsekwencje dla
psychicznego funkcjonowania uczniów

W_01

W03- potrafi przedstawić rozwój procesów
psychicznych wczesnej fazy dorastania

W_01

W04 – zna i rozumie specyfikę interakcji społecznych
uczniów klas IV-VIII z rodzicami, nauczycielami i
rówieśnikami

W_05

W_06
W05 – zna metody poznawania uczniów klas IV – VIII
o rozwoju prawidłowym i specjalnych potrzebach
edukacyjnych
W_08
W06 – zna i rozumie specyfikę funkcjonowania
uczniów klas IV-VIII o rozwoju typowym i wybitnie
uzdolnionych oraz uczniów z zaburzeniami rozwoju
W_09
W07 – zna i rozumie specyfikę funkcjonowania
uczniów klas IV-VIII o specjalnych potrzebach
edukacyjnych

Efekt kształcenia dla kursu

Umiejętności

Odniesienie do efektów
kierunkowych

U01- potrafi interpretować i kształtować motywację oraz
wzory zachowania uczniów klas IV - VIII w różnych
sytuacjach pedagogicznych

U_02

U02– potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii
rozwoju przy dobieraniu oddziaływań pedagogicznych
odpowiednich do II etapu edukacyjnego

U_03

U03 –potrafi wstępnie rozpoznać zaburzenia rozwoju i
zachowania uczniów klas IV-VIII

U_05

U04 – potrafi wykorzystywać wiedzę psychologiczną przy U_09
kierowaniu procesami wychowania i kształcenia uczniów
klas IV - VIII
U05 – potrafi stymulować wszechstronny rozwój uczniów
klas IV – VIII i ich tendencje do zdobywania wiedzy

U_10

U06 – potrafi dostosowywać oddziaływania
pedagogiczne do właściwości indywidualnych uczniów
klas IV -VIII o rozwoju typowym i o specjalnych
potrzebach edukacyjnych

U_11

U_13
U07 – potrafi współpracować z innymi nauczycielami i
rodzicami uczniów o rozwoju typowym i o specjalnych
potrzebach edukacyjnych
U_14

Odniesienie do efektów
kierunkowych

Efekt kształcenia dla kursu

Kompetencje
społeczne

K01 – ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę stałego dokształcania się
zawodowego i rozwoju osobistego

K_01

K02 – jest przekonany o konieczności indywidualizacji
oddziaływań pedagogicznych w stosunku do uczniów o
rozwoju typowym i o specjalnych potrzebach
edukacyjnych

K_03

K_06
K03 – odpowiedzialnie przygotowuje się do pracy
pedagogicznej, wykorzystując wiedzę psychologiczną
przy projektowaniu i realizacji działań pedagogicznych

Organizacja

Forma zajęć

Ćwiczenia w grupach

Wykład
(W)
A

Liczba godzin

5

K

L

S

P

E

10

Opis metod prowadzenia zajęć
Wykład interaktywny połączony z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia – prezentacje multimedialne przygotowane przez słuchaczy, referaty, dyskusja, omawianie
projektów grupowych i indywidualnych

W01
W02
W03
W04
W05
W06
W07

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Test
zaliczeniowy
pisemny
Prezentacja
multimedialna

Egzamin ustny

Praca pisemna
(ese (esej)

Referat

Udział w
dyskusji

Projekt
grupowy

Projekt
indywidualny

Praca
laboratoryjna

Zajęcia
terenowe

Ćwiczenia w
szkole

Gry
dydaktyczne

E – learning

Formy sprawdzania efektów kształcenia

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

U01
U02
U03
U04
U05
U06
U07
K01
K02
K03

Kryteria oceny

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

Zaliczenie – test zaliczeniowy, projekt indywidualny lub referat, projekt grupowy lub
grupowa prezentacja

Uwagi

Treści merytoryczne (wykaz tematów)
1.Osiągnięcia wieku wczesnoszkolnego, adaptacja do II etapu edukacyjnego
2.Zmiany rozwojowe u uczniów klas IV – VI (faza pubertacji, preadolescencji). Rozwój biologiczny i różnice
związane z płcią oraz ich konsekwencje dla funkcjonowania uczniów. Problem ciągłości vs kryzysów
rozwoju
3.Rozwój procesów poznawczych: percepcji, myślenia, mowy, pamięci i uwagi
4.Rozwój emocjonalny: różnicowanie się uczuć, labilność i ambiwalencja emocjonalna, rozwój wiedzy i
samokontroli emocjonalnej
5.Rozwój społeczny: interakcje rówieśnicze – koleżeństwo i przyjaźń, konflikty z rówieśnikami i dorosłymi,
zmiany postaw społecznych, zachowania prospołeczne i antyspołeczne
6.Kształtowanie się osobowości – samooceny, wartości i standardy osobiste, poczucie tożsamości,
identyfikacja płciowa, pierwsze plany życiowe i wybory edukacyjne
7.Specyfika funkcjonowania uczniów wybitnie uzdolnionych
8. Specyfika funkcjonowania uczniów z zaburzeniami rozwoju i zachowania (objawy zaburzeń
umiejętności szkolnych (zaburzenia dyslektyczne), nadpobudliwości psychoruchowej, nieśmiałości,
zaburzeń nastroju , fobii szkolnej i stresu szkolnego, zachowań agresywnych, praca z uczniem z
zaburzeniami ze spektrum autyzmu)
9.Społeczno-kulturowe zagrożenia pierwszej fazy dorastania: uzależnienia, agresja i przemoc w mediach i
realnym otoczeniu, grupy nieformalne
10. Specyfika funkcjonowania uczniów z rodzin dysfunkcyjnych
10.Osiągnięcia pierwszej fazy dorastania, przygotowanie do kolejnych etapów edukacyjnych

Wykaz literatury podstawowej
Tempała J. (2011), Psychologia rozwoju człowieka. Roz. 9. Warszawa: PWN
Brzezińska A., Appelt K., Ziółkowska B. (2016), Psychologia rozwoju człowieka. Gdańsk: GWP. Roz.
5
Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.): Psychologia rozwoju człowieka. Tom 2 (rozdz.4). PWN,
Warszawa 2000
Appelt, K. (2003). Wiek szkolny - szanse rozwoju. W: Brzezińska A. I. (red.), Portrety psychologiczne
człowieka. Szanse i zagrożenia rozwoju. Cykl artykułów opublikowanych w latach 2003-2004 w
miesieczniku Remedium
Jabłoński, S. (2003). Wiek szkolny – zagrożenia rozwoju, W: Brzezińska A. I. (red.), Portrety
psychologiczne człowieka. Szanse i zagrożenia rozwoju. Cykl artykułów opublikowanych w latach

2003-2004 w miesieczniku Remedium
Seweryńska A. M. (2004), Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i
nauczycieli. Warszawa: Wyd. WSiP
Czemierowska – Koruba A. (2015). Agresja i przemoc w szkole. Czyli co powinniśmy wiedzieć by
skutecznie działać. Wyd. ORE
Chrzanowska B., Święcicka B. (2006), Oswoić ADHD. Przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci
nadpobudliwych psychoruchowo. Warszawa: Difin
Święcicka A. (2010)., Uczeń z Zespołem Aspergera. Praktyczne wskazówki dla nauczyciela. Wyd.
Impuls
Wykaz literatury uzupełniającej
Brzezińska A. (red.) (2014) Niezbędnik dobrego nauczyciela. Wiek szkolny.
Bakiera L.: Czy dorastanie musi być trudne. Wyd. Scholar, Warszawa 2010
Schaffer R. Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość. Wyd. UJ, Kraków 2006
Strelau J., Doliński D (red.).: Psychologia. Tom 2 (rozdz. 12-7) GWP, Gdańsk 2008
Brzezińska A., Hornowska E..: Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy. Wyd. Scholar, Warszawa
2004
Gardner H.: Inteligencje wielorakie. Media Rodzina, Poznań 2002
Kaja B.: Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja. Wyd. AB, Bydgoszcz 2001
Kendall P.: Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. GWP, Gdańsk 2012
Kołakowski A., Pisula A.: Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. GWP, Sopot
2011
Moneta-Malewska M., Wrześniowska J. Narkotyki. Inni biorą, ty nie musisz. WSiP, Warszawa 2008
Salovey P., Sluyter D.J. (red.): Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Rebis, Poznań 1999
Vasta R., Haith M.M., Miller S.A.: Psychologia dziecka. WSiP, Warszawa 2004
Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

Liczba godzin w kontakcie
z prowadzącymi

Liczba godzin pracy
studenta bez kontaktu z
prowadzącymi

Powrót

Wykład

5

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

10

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

5

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

5

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

5

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany
temat (praca w grupie)

10

Przygotowanie do testu zaliczeniowego

10

Ogółem bilans czasu pracy

50

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

2

Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły podstawowej

Nazwa

Koncepcje i praktyki wychowania dla szkoły podstawowej

Nazwa w j. ang.

Conceptions and practices of education (primary school stage)
Zespół dydaktyczny

Koordynator

Punktacja ECTS*

Dr Ewa Zawisza-Masłyk

2

Dr hab. Joanna Łukasik
Dr hab. Natalia Demeskant
Dr Stanisław Kowal
Dr Anna Kwatera
Mgr Anna Duda

Opis kursu (cele kształcenia)
Dostarczenie wiedzy dotyczącej rozwoju dziecka w obu etapach edukacyjnych (z uwzględnieniem
wcześniejszych etapów rozwojowych), form aktywności dzieci w wieku szkolnym na poziomie szkoły
podstawowej i ponadpodstawowej, znaczenia grup rówieśniczych oraz roli osób znaczących
charakterystycznych dla wieku rozwojowego. Dostarczenie wiedzy z zakresu adaptacji dzieci w zmieniającej
się rzeczywistości szkolnej oraz dysfunkcji i zaburzeń rozwojowych, a także współczesnych zagrożeń dzieci
i młodzieży w kontekście projektowania działań opiekuńczych, wychowawczych i profilaktycznych
indywidualnych i realizowanych w grupie, klasie oraz szkole. Przygotowanie studentów do samodzielnego
projektowania i wdrażania zasad pracy opiekuńczo-wychowawczej i współpracy z rodzicami dzieci i
środowiskiem społecznym. Wyrabianie postaw tolerancji i akceptacji ucznia przejawiającego różnego
rodzaju zaburzenia, dysfunkcje zachowania.

Efekty kształcenia

Wiedza

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
Efekt kształcenia dla kursu
programu studiów dla
modułu
specjalnościowego)
W1 Student charakteryzuje rozwój dziecka we wczesnym N_W01
i późnym wieku szkolnym, z uwzględnieniem
wcześniejszych okresów rozwojowych. Rozpoznaje i
charakteryzuje podstawowe zagrożenia dzieci i młodzieży
oraz
działania
wspierające,
terapeutyczne,
wychowawcze, profilaktyczne w odniesieniu do zagrożeń
oraz dysfunkcji i zaburzeń zachowania
W2 Potrafi scharakteryzować środowiska wychowawcze i N_W02
ich wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka
W3 Zna i wymienia podstawowe zadania nauczyciela w N_W03
zakresie opieki i wychowania w odniesieniu do potrzeb i
możliwości rozwojowych ucznia, grupy i klasy szkolnej.
Zna zasady, formy i metody pracy i współpracy
nauczyciela z rodzicami uczniów. Potrafi zaplanować
zajęcia wychowawcze z klasą szkolną
W4 Zna i charakteryzuje metody pracy z uczniem o N_W04
specjalnych potrzebach edukacyjnych

Efekt kształcenia dla kursu

Umiejętności

U1 Samodzielnie diagnozuje oraz wykorzystuje wiedzę
teoretyczną do projektowania i wdrażania profesjonalnych
działań w zakresie pracy z uczniem zagrożonym oraz
uczniem dysfunkcyjnym i z zaburzeniami rozwojowymi.
U2 Zaprojektuje warsztaty lub prelekcję dla rodziców
uczniów, zaplanuje zajęcia do dyspozycji wychowawcy
klasy
U3 Samodzielnie diagnozuje oraz rozwiązuje sytuacje
problemowe wykorzystując różne zasady i strategie
prowadzenia rozmowy, mediacji i negocjacji.
U4 Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do projektowania
współpracy nauczyciela z rodzicami uczniów.

Odniesienie do efektów
kierunkowych
N_U01

N_U02

N_U03

N_U04

Efekt kształcenia dla kursu

K01 Komunikuje się w sposób profesjonalny
podmiotami pracy i współpracy
K02 Przestrzega zasad etyki zawodowej

Kompetencje
społeczne

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
modułu
specjalnościowego)
z N_K01
N_K02

K03 Współtworzy i buduje pozytywny klimat oraz N_K03
atmosferę zaufania w czasie zajęć
K04 Inicjuje proces własnego rozwoju i samorealizacji
N_K04

Organizacja
Ćwiczenia w grupach

Wykład
(W)

Forma zajęć

A
Liczba godzin

K

15

L

S

P

E

30

Opis metod prowadzenia zajęć
Wykład, film, prezentacja, warsztaty, projekt, studium przypadku, drama, dyskusja, burza mózgów, test lub
praca pisemna (wywiad)

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

Inne

Egzamin
pisemny

Egzamin ustny

Praca pisemna
(esej)

X

X
X
X

Referat

Udział
dyskusji

Projekt
indywidualny

Praca
laboratoryjna

Zajęcia
terenowe

Ćwiczenia
szkole

Projekt
grupowy

W01
W02
W03
W04
U01
U02
U03
U04
K01
K02
K03
K04

Gry
dydaktyczne

E – learning

w

w

Formy sprawdzania efektów kształcenia

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Kryteria oceny

75% egzamin pisemny, 25% aktywna praca na ćwiczeniach (projektowanie i
prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych, prezentacja
wybranego tematu), obecność na wykładach i ćwiczeniach.

Uwagi

Treści merytoryczne (wykaz tematów)
Wykłady:
- Rozwój dziecka we wczesnym i późnym wieku szkolnym, z uwzględnieniem wcześniejszych okresów
rozwojowych. Rozwój fizyczny i motoryczny (ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju grafomotoryki),
rozwój procesów poznawczych; rozwój mowy i myślenia, spostrzegania, uwagi i pamięci wpływających
na naukę szkolną. Dojrzałość szkolna. Rozwój społeczno-emocjonalny (rozwój empatii). Samoocena.
Wpływ samooceny na komunikację. 2 godz. wykł. 3 godz. ćwiczeń
- Formy aktywności dziecka w okresie wczesnoszkolnym i wczesnej adolescencji. Nauka i zabawa,
zainteresowania. Grupa społeczna i kontakty rówieśnicze, pozycja społeczna dziecka w grupie.
Konflikty z rówieśnikami, rodzicami i wychowawcami. Autorytet nauczyciela. Wpływ mediów na rozwój
zainteresowań dziecka. Zachowania ryzykowne; agresja, przemoc, eksperymentowanie ze środkami
psychoaktywnymi, uzależnienia od nowych mediów. Ja realne i ja wirtualne. 2 godz. wykł. 3 godz.
ćwiczeń.
- Praca wychowawcza nauczyciela na II etapie edukacyjnym. Budowanie zespołu, integracja grupy,
zajęcia wspomagające proces uczenia. Motywacja, ambicje i aspiracje we wczesnej adolescencji. Role
grupowe – autodiagnoza. Rozwiązywanie konfliktów, mediacje, negocjacje. Zmiana sposobu
postrzegania rzeczywistości i uczenia się, teoria inteligencji wielorakich H. Gardnera w praktyce
szkolnej. Kształtowanie się postaw wobec seksualności, norma rozwoju jej zaburzenia - wiedza
nauczyciela na temat seksualności dziecka (wpływ mediów, grupy rówieśniczej, zadania i zakres
kompetencji rodziny i wychowawcy). Społeczne tematy tabu - rozmowy z dziećmi o umieraniu i
seksualności człowieka. 2 godz. wykł. 4 godz. ćwiczeń
- Pojęcia profilaktyki, diagnozy i terapii w pedagogice. Dziecko z dysfunkcjami w klasie szkolnej,
rozpoznawanie dysfunkcji rozwojowych i zachowania w pracy wychowawczej. Charakterystyka
zaburzeń: ze spektrum autyzmu, Zespołu Aspergera, ADHD, dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii, zaburzeń
odżywiania, uzależnień (w tym uzależnienia od nowych mediów, gier komputerowych i portali
społecznościowych, zakupoholizm i inne) i zaburzenia zachowania, uzależnienia od środków
psychoaktywnych. Działania wspierające, terapeutyczne, wychowawcze, profilaktyczne. Wiedza na
temat zaburzeń, sposoby pracy z grupą i rodziną, integracja, metody i techniki pracy z uczniem o
specjalnych potrzebach edukacyjnych. 2 godz. wykł. 5 godz. ćwiczeń
- Wychowanie w rodzinie współczesnej - eurosieroctwo, wychowanie w rodzinie zastępczej, problemy
rodziny monoparentalnej, dziecko w rodzinie po rozwodzie, wpływ rozwodu rodziców na samoocenę i
funkcjonowanie dziecka w grupie szkolnej; rodziny zrekonstruowane, patchworkowe, współczesna rola
ojca, dziecko w rodzinie rozwiedzionej wobec prawa, elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego w
kontekście rozwodów, pojęcie "dobra dziecka". Współczesne problemy rodziny - role, które przyjmuje
dziecko w rodzinie z osobą uzależnioną, agresja i przemoc w rodzinie, bezrobocie i jego wpływ na
funkcjonowanie dziecka - 2 godz. wykł. 4 godz. ćwiczeń
- Diagnoza trudności w uczeniu się czytania, pisania i liczenia. Projektowanie działań profilaktycznych
i wspierających na II etapie edukacyjnym. Sposoby terapii; symultaniczno-sekwencyjna nauka
czytania, metoda 18 struktur wyrazowych oraz inne metody stymulacji i terapii. Lateralizacja, rozwój
grafomotoryki, usprawnianie motoryki małej poprzez techniki terapeutyczne. Trudności z uczeniem się

matematyki. Instytucje prowadzące i wspierające. 3 godz. wykł. 5 godz. ćwiczeń
- Dziecko wybitnie uzdolnione w szkole podstawowej - sposoby oddziaływań, stymulacja rozwoju,
trudności w rozwoju emocjonalnym i społecznym, metody usprawniania pamięci i techniki rozwijania
twórczości. Odkrywanie szczególnych uzdolnień. Trudności związane z rozwojem emocjonalnym
ucznia. Fobia szkolna i inne trudności. Metody relaksacyjne, bajkoterapia i inne metody wspomagające
terapię dziecka z lękami w szkole podstawowej -.2 godz. ćwiczeń
-Projektowanie działań opiekuńczo – wychowawczych w szkole podstawowej w odniesieniu do potrzeb
i możliwości rozwojowych ucznia, grupy i klasy szkolnej (program wychowawczy szkoły, klasy) zadania integrujące grupę rówieśniczą. 2 godz. ćwiczeń
- Konflikty rówieśnicze oraz konflikty z dorosłymi na II etapie edukacyjnym. Mediacje, negocjacje,
strategie rozwiązywania problemów – 2 godz. wykł.
- Formy i metody pracy i współpracy nauczyciela z rodzicami uczniów szkoły podstawowej –
projektowanie pracy. Rozmowa z uczniem, rozmowa z rodzicem w szkole – płaszczyzna porozumienia.
Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym – instytucje wspierające działania opiekuńczo –
wychowawcze i profilaktyczne nauczyciela i szkoły -2 godz. ćwiczeń

Wykaz literatury podstawowej
M. Dudzikowa, Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia. Kraków 2001.
M. Dudzikowa, M. Czerepaniak – Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia – Procesy - Konteksty, t. 1- 5,
Gdańsk 2008 – 2011 (wybrane artykuły z poszczególnych tomów).
M.Debesse, Etapy wychowania,Wyd. Żak, Warszawa, 1996
J. Elliot, M. Place, Dzieci i młodzież w kłopocie, Warszawa 2000
J.Cieszyńska, Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych. Metoda Krakowska, Wyd.
Omega Stage System,Kraków, 2011
S.Mihilewicz, Dziecko z trudnościami w rozwoju, Wyd. Impuls Kraków, 2005,
A. Janowski, Poznawanie uczniów, Warszawa 2003
J.J. McWrither, B.T. McWrither, A.M. McWrither , E.H. McWrither, Zagrożona młodzież, Wyd.
PARPA, Warszawa 2001
S. Rockwell, A co mi zrobisz? Od chaosu do współpracy w klasie, Warszawa 2008
M. Łobocki, W trosce o wychowanie w szkole. Kraków 2007
Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika tom 2, Warszawa 2002
Wykaz literatury uzupełniającej
J.Pyżalski, Cyberbulling w szkole – dlaczego łatwo przekracza granice? [w:], Wartości w komunikacji
różnych grup społecznych, pod red. M.Baryluk M. Wawrzak-Chodaczek, Toruń, 2009, Wyd. Adam
Marszałek
E.Jarosz, E.Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna, Wyd. Zak, Warszawa, 2006
E. Gruszczyk- Kolczyńska, „ Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki”
Urszula Oszwa, „Dyskalkulia”, w: „Remedium luty 2002”
L.Kulmatycki, Lekcja relaksacji, Wyd. AWF Wrocław, 2002
T.Attwood, Zespół Aspergera, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań, 2006
M. Harmin, Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki, Warszawa 2004.
D. Krowatschek, Jak sobie poradzić z agresją u dzieci. Kraków 2006
A. Konieczna. Szkoła wobec rodziców dziecka źle funkcjonującego w roli ucznia, Warszawa 2010.
J. Łukasik, Spoko lekcja, czyli 65 sposobów na oryginalne zajęcia, Kielce: Wydawnictwo Jedność
2009,
J. Łukasik, Spoko lekcja 2, czyli jeszcze więcej sposobów na oryginalne zajęcia. Kielce:
Wydawnictwo Jedność, 2011
J. Łukasik, Udana rozmowa z uczniem jest możliwa [w:] „Psychologia w Szkole” 2010, nr 4, s.60 – 66.

J. Łukasik, Rodzic w szkole - strategie rozmowy. [w:] „Psychologia w szkole” 2011, nr 1, s. 17 – 24
J.Pyżalski, Cyberbulling w szkole – dlaczego łatwo przekracza granice? [w:], Wartości w komunikacji
różnych grup społecznych, pod red. M.Baryluk M. Wawrzak-Chodaczek, Toruń, 2009, Wyd. Adam
Marszałek
T.Kwoka, Nieracjonalność przekonań w nauczycielskich zachowaniach, [w:], Wartości w komunikacji
różnych grup społecznych, pod red. M.Baryluk M. Wawrzak-Chodaczek, Toruń, 2009, Wyd. Adam
Marszałek
T.Staniszewski, Rola kompetencji komunikacyjnych nauczyciela wobec doświadczania trudności
zawodowych, [w:] Komunikacja wobec wyzwań współczesności, Toruń, 2011, Wyd. Adam Marszałek
J.Wójcik, G.Piechota, List do ojca,Wyd. Agora S.A., Warszawa 2008
k, A.Chodecka, Jestem dziewczynką, jestem chłopcem. Jak wspomagać rozwój seksualny dziecka,
Wyd. GWP Gdańsk, 2010
E.Zawisza-Masłyk, Strategie radzenia sobie z nadmiarem informacji medialnych w dziecięcych
apelach, [w:] Komunikacja wobec wyzwań współczesności, Toruń, 2011, Wyd. Adam Marszałek,
E.Zawisza-Masłyk,Językowy obraz współczesnej rodziny w wypowiedziach dziecięcych, [w:]Rodzina
w kontekście współczesnych problemów wychowania, pod red. B.Muchackiej, Kraków 2008,
Wydawnictwo Naukowe PAT
E.Zawisza-Masłyk, Medialne zawłaszczanie wpływu społecznego na życie nastolatków [w:]Człowiek
Media Edukacja, pod red. J.Morbitzera i E.Musiał, Kraków, 2013, Wyd. Naukowe Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

Ilość godzin w kontakcie z
prowadzącymi

Wykład

15

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

30

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym
Lektura w ramach przygotowania do zajęć

Ilość godzin pracy studenta
bez
kontaktu
z
prowadzącymi

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu
Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany
temat (praca w grupie)

5

Przygotowanie do egzaminu

5

Ogółem bilans czasu pracy
Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

Powrót

5

60
2

Koncepcje i praktyki nauczania
Nazwa

Koncepcje i praktyki nauczania

Nazwa w j. ang.

The conceptions and teaching practice
Zespół dydaktyczny

Koordynator

Dr Anna Kwatera
Dr Anna Kwatera
Dr Karolina Czerwiec

Punktacja ECTS*

2

Opis kursu (cele kształcenia)

W zakresie wiedzy:
- znajomość teorii i koncepcji kształcenia potrzebnych do kształtowania u potencjalnych nauczycieli
refleksyjnego stosunku do teorii i praktyki pedagogicznej
- rozumienie roli edukacji w wymiarze jednostkowym i społecznym
dostrzeganie i interpretowanie zmian oraz rozumienie prawidłowości zachodzących w systemie
edukacji oraz jego poszczególnych segmentach
- rozumienie celowości samokształcenia, znajomości zasad i metod samokształcenia oraz potrzeby
ciągłego doskonalenia swojego warsztatu pracy;
- rozbudzenie potrzeby ustawicznego doskonalenia się pod względem intelektualnym,
wolicjonalnym i charakterologicznym.
W zakresie umiejętności:
- rozwijanie konkretnych umiejętności działaniowych i psychospołecznych niezbędnych w pracy
nauczyciela- praktyka, w tym planowania działań, projektowania narzędzi pracy dydaktycznej oraz
oceny pracy własnej i uczniów
- posługiwanie się zróżnicowanymi metodami i formami oddziaływań dydaktycznowychowawczych stymulujących proces nabywania wiedzy przez uczniów
- samodzielne stosowanie zróżnicowanych stylów i strategii kształcenia oraz
wspomagania procesu nauczania-uczenia się, w tym nowoczesnych technik nauczania
- wartościowanie kryterialne specyfiki przemian polskiego systemu edukacji.
Efekty kształcenia

Efekt kształcenia dla kursu

Wiedza

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
modułu
specjalnościowego)
N_W01

W01 – posiada wiedzę na temat procesu kształcenia,
w tym jego filozoficznych i społeczno- kulturowych
podstaw;
W02 – posiada wiedzę na temat współczesnych teorii N_W02
uczenia się i nauczania oraz uwarunkowań tych
procesów;
W03 – ma wiedzę na temat struktury i funkcji systemu N_W02
edukacji, celów, podstaw prawnych, organizacji i
funkcjonowania instytucji edukacyjnych.

Efekt kształcenia dla kursu

Umiejętności

U01 – potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać
swoje profesjonalne umiejętności związane z
działalnością nauczyciela, korzystając z różnych źródeł
(w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii;
U02 – potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne treści,
metody, formy i środki dydaktyczne w celu projektowania
i efektywnego realizowania działań dydaktycznych oraz
dokonywać ich ewaluacji;
U03 – potrafi analizować własne i cudze działania
pedagogiczne i wskazywać obszary wymagające
modyfikacji; potrafi eksperymentować i wdrażać
działania innowacyjne w zakresie działań
kształceniowych

Efekt kształcenia dla kursu

Kompetencje
społeczne

K01 – dokonuje oceny własnych kompetencji (wiedzy,
umiejętności i doświadczeń); rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego;
K02 – doskonali swój profesjonalizm; wykazuje
aktywność i odznacza się wytrwałością w realizacji
indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych
wynikających z roli nauczyciela; zna i kieruje się
zasadami etyki zawodowej;
K03 – zna zasady prowadzenia zindywidualizowanych
działań pedagogicznych w stosunku do uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
modułu specjalność)
N_U02

N_U01

N_U03

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
modułu
specjalnościowego)
N_K02

N_K02

N_K01

Organizacja

Forma zajęć

Ćwiczenia w grupach

Wykład
(W)
A

Liczba godzin

20

10

K

L
-

S
-

P
-

E
-

-

Opis metod prowadzenia zajęć








wykład problemowy
wykład konwersatoryjny
metoda warsztatowa
metoda projektowa
metoda działań praktycznych
mikronauczanie
dyskusja

W01
W02
W03
U01
U02
U03
K01
K02
K03

Kryteria oceny

Uwagi

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

Inne

Egzamin
pisemny

Praca
pisemna
(esej)
Egzamin
ustny

Referat

Udział w
dyskusji

Praca
laboratoryjn
a
Projekt
indywidualn
y
Projekt
grupowy

Zajęcia
terenowe

Ćwiczenia w
szkole

Gry
dydaktyczne

E – learning

Formy sprawdzania efektów kształcenia

X
X
X
X
X
X

X

Warunki zaliczenia przedmiotu:
Wykłady – frekwencja powyżej 50%, aktywny udział w dyskusjach
Ćwiczenia – frekwencja powyżej 80%, aktywny udział w dyskusji, analizach,
rozwiązywaniu problemów; przygotowanie/przeprowadzenie gier
dydaktycznych/metod aktywizujących, projekt grupowy, praca pisemna.
Egzamin w formie pisemnej; warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie
zaliczenia z wykładów i ćwiczeń.

Treści merytoryczne (wykaz tematów)
Dydaktyka jako subdyscyplina pedagogiczna. Przedmiot i zadania współczesnej dydaktyki.
Dydaktyka ogólna a dydaktyki szczegółowe. Główne nurty myślenia o edukacji szkolnej i szkole.
2W
Szkoła jako instytucja wspomagająca rozwój jednostki i społeczeństwa. Modele współczesnej
szkoły: tradycyjny, humanistyczny, refleksyjny i emancypacyjny. Szkolnictwo alternatywne.
Program ukryty szkoły. Współczesne koncepcje nauczania. Modele profesjonalizmu i ich implikacje
dla edukacji nauczycieli. Edukacja do refleksyjnej praktyki.
3W
Proces nauczania – uczenia się. Środowisko uczenia się. Szkolne uczenie się. Cele kształcenia
– źródła, sposoby formułowania i rodzaje. Zasady dydaktyki. Metody nauczania. Organizacja
procesu kształcenia i pracy uczniów. Lekcja (jednostka dydaktyczna) i jej budowa. Style i techniki
pracy z uczniami. Formy organizacji uczenia się. Środki dydaktyczne.
4W + 2 Ćw.
Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne. Style kierowania klasą. Procesy społeczne w klasie.
Integracja klasy szkolnej. Ład i dyscyplina w szkole i w klasie. Poznawanie uczniów i motywowanie
ich do nauki. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasie szkolnej. Edukacja
włączająca. Indywidualizacja nauczania.
4 W + 2 Ćw.
Projektowanie działań edukacyjnych w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych w tym
szczególnych uzdolnień uczniów. Formy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi: przedszkola i szkoły ogólnodostępne, integracyjne oraz specjalne, klasy
terapeutyczne, indywidualne nauczanie.
3W + 2 Ćw.
Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia. Wewnątrzszkolny system oceniania,
sprawdziany i egzaminy zewnętrzne. Ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów oraz efektywności
dydaktycznej nauczyciela i jakości pracy szkoły.
2 W +2Ćw.
Język jako narzędzie pracy nauczyciela. Porozumiewanie się w celach dydaktycznych – sztuka
wykładania, sztuka zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów.
Edukacyjne zastosowania mediów.
2 W +2Ćw.
Wykaz literatury podstawowej
Black P., Ch.Harrison i in.,(2009), Jak oceniać, aby uczyć, Warszawa
Bąbel P., Wiśniak M., (2015), 12 zasad skutecznej edukacji, czyli Jak uczyć żeby nauczyć,
Gdańsk
Bereźnicki F., (2011), Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków
Brudnik E., (2003), Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie, Kielce
Cohen L., Manion L., Morrison K., (2003), Wprowadzenie do nauczania, Poznań
Dix P., (2014), Jak oceniać postępy uczniów, Warszawa
Dryden G., Vos J., (2000), Rewolucja w uczeniu, Poznań
Dzierzgowska I., (2007), Jak uczyć metodami aktywnymi, Warszawa
Fernstermacher G.D., Soltis J., (2000), Style nauczania, Warszawa
Gołębniak B. D., (2002), Uczenie metodą projektów, Warszawa
Harmin M., (2015), Jak motywować uczniów do nauki, Warszawa
Hattie J., (2015), Widoczne uczenie się dla nauczycieli ("Visible learning for teachers"),
Warszawa
Jąder M., (2013), Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Kraków
Kędrecka-Feldman E., (1999), Aktywizować? Ależ to całkiem proste: wybrane metody i
techniki aktywizacji uczniów, Warszawa
Klichowski M.,(2012) , Między linearnością a klikaniem. O społecznych konstrukcjach
podejść do uczenia się, Kraków
Kruszewski K., (2005), Sztuka nauczania. Szkoła, Warszawa
Kruszewski K., (red. ),(2017), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela,
Warszawa

Maksymowska E., Sobolewska Z., Werwicka M., (2006), Wychowywać ucząc,
Warszawa (+ przewodnik dla realizatora programu)
Marzano R., (2012), Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa
Moss C.M., Brookhart S.M., (2017), Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą
lekcję, https://aktywnaedukacja.ceo.org.pl/content/cele-uczenia-sie-moss-brookhart
Niemierko B., (2008), Kształcenie szkolne, Warszawa
Petlak E.,(2017), Innowacje w nauczaniu szkolnym, Kraków
Petty G., (2010), Nowoczesne nauczanie, Sopot
Putkiewicz E., (2002), Proces komunikowania się na lekcji, Warszawa.
Ripp P., (2017), Uczyć (się) z pasją, Słupsk
Sterna D., (2016), Uczę się uczyć. Ocenianie kształtujące w praktyce, Warszawa
Wawer R.,Wawer M., (2013), Trwałość wiedzy w procesie kształcenia, Warszawa
Winkler M., Commichau A., (2008), Sztuka prowadzenia wykładów i lekcji, Kraków
Wykaz literatury uzupełniającej
Bednarkowa W., (2010), O talentach w szkole, czyli 7 wspaniałych, Warszawa
Bruner J., (2010), Kultura edukacji, Kraków
Czaja-Chudyba I., (2009), Jak rozwijać zdolności dziecka, Warszawa.
Dylak S. (red.), (2011), Metodyka kształcenia strategią wyprzedzającą, Poznań
[bezpłatne wyd. cyfrowe dostępne pod adresem:
http://www.kolegiumsniadeckich.pl/att/podr__cznik_wyprzedzaj__ca_17_malypdf.pdf]
Jąder M., (2010), Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Kraków
Kron F.W., Sofos A., (2003), Dydaktyka mediów, Gdańsk
Kupisiewicz Cz., (2006), Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa
Krzyżewska J., (1998), Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej,
cz.I, Suwałki
Krzyżewska J., (2000), Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej,
cz.II, Suwałki
Limont W., Uczeń zdolny, (2012), Sopot
Pezda A., (2011), Koniec epoki kredy, Warszawa
Rogers B., (2007), Uczniowie w szkole. Rzecz o zachowaniu, Warszawa
Sajdak A., (2008), Edukacja kreatywna, Kraków
Śpiewak S., (2013), Rozgrzewanie uwagi - wyczerpywanie woli - uległość: mechanizmy
adaptacji umysłu do wysiłku poznawczego, Warszawa
Śnieżyński M., (2001), Dialog edukacyjny, Kraków
Pople J., (1997), Uczeń trudny – jak go skłonić do nauki, Warszawa
Tomkiewicz-Bętkowska A., Czubak J., (2011) Zgrana klasa. Ja-ty-my, Kraków
Vopel W.K., (2002), Umiejętność współpracy w grupach, Kielce, cz.1 i 2.
Żylińska M., (2013), Neurodydaktyka, Toruń
Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

Ilość godzin w kontakcie z
prowadzącymi

Ilość godzin pracy studenta
bez kontaktu z
prowadzącymi

Wykład

20

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

10

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

2

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

6

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

6

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany
temat (praca w grupie)

6

Przygotowanie do egzaminu

10

Powrót

Ogółem bilans czasu pracy

60

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

2

Dydaktyka matematyki dla szkoły podstawowej 1

Nazwa
Nazwa w j. ang.

Dydaktyka matematyki dla szkoły podstawowej 1

Didactics of Mathematics for elementary school 1
Zespół dydaktyczny

Koordynator

dr Elżbieta Urbańska

Katedra Edukacji Matematycznej
Punktacja ECTS*

3

Opis kursu (cele kształcenia)
Celem kształcenia w ramach danego przedmiotu jest:
- przyswojenie przez studentów podstawowego zasobu wiadomości w zakresie dydaktyki matematyki, jako
dziedziny badań teoretycznych nad uczeniem się i nauczaniem matematyki,
- zdobycie przez studentów niezbędnych umiejętności do nauczania matematyki (do realizacji
dydaktycznych zadań szkoły w zakresie matematyki) w klasach IV-VIII szkoły podstawowej,
- kształtowanie u studentów postaw sprzyjających pogłębianiu swojej wiedzy (doskonaleniu warsztatu
pracy nauczyciela).

Efekty kształcenia

Efekt kształcenia dla kursu

Wiedza

W01 Zna aktualną podstawę programową nauczania
matematyki w szkole podstawowej oraz przykłady
programów i planów nauczania.
W02 Rozumie specyfikę matematyki jako przedmiotu
nauczania. Zna cele matematycznego kształcenia. Wie
jak kształtują się pojęcia matematyczne w szkole
podstawowej. Zna różne koncepcje matematycznego
kształcenia.
W03 Wie na czym polega problemowe nauczanie
matematyki. Wie jaka jest rola zadań matematycznych w
procesie matematycznego kształcenia.
W04 Zna specyfikę funkcjonowania uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wie jak
indywidualizować nauczanie. Rozumie rolę błędu w
procesie nauczania i uczenia się matematyki.
W05 Zna przykłady dydaktycznych ujęć matematycznych
zagadnień dotyczących liczb i działań na liczbach oraz
figur geometrycznych na płaszczyźnie.

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
modułu
specjalnościowego)
D_W04

D_W01, D_W02, D_W03

D_W02, D_W04

D_W02, D_W04,

D_W01, D_W02, D_W04

Umiejętności

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
modułu
specjalnościowego)

U01 Potrafi elementaryzować wiedzę merytoryczną
związaną ze zbiorami liczbowymi i działaniami na liczbach
oraz z podstawowymi figurami geometrycznymi na
płaszczyźnie odpowiednio do poziomu rozwoju ucznia
szkoły podstawowej

D_U01, D_U02

U02 Potrafi rozwiązywać zadania i problemy
matematyczne tak, jak może to robić uczeń szkoły
podstawowej. Potrafi dobierać model matematyczny do
prostej sytuacji oraz wskazywać praktyczne zastosowania
matematyki.

D_U01, D_U02, D_U03

03 Posługuje się matematycznie poprawnym językiem
dostosowanym do uczniów danego poziomu nauczania.

D_U01, D_U02

U04 Potrafi zaplanować zabiegi dydaktyczne odpowiednio
do potrzeb i możliwości uczniów (do pracy z uczniem
mającym trudności i uczniem zdolnym). Potrafi
odpowiednio reagować na uczniowskie błędy.

D_U01, D_U02, D_U04

U05 Umie pod kątem dydaktycznym odczytać koncepcje
dydaktyczne ujęte w programach i podręcznikach do
nauczania matematyki w szkole podstawowej.

D_U01, D_U02, D_U03

U06 Potrafi kształtować u uczniów umiejętność
dostrzegania regularności i analogii oraz formułowania
wniosków na ich podstawie.

D_U01, D_U02

Kompetencje
społeczne

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
modułu
specjalnościowego)

Efekt kształcenia dla kursu

K01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę
jej uzupełniania, potrafi formułować pytania służące
pogłębieniu swojej wiedzy.

D_K01

K02 Rozumie konieczność systematycznej pracy,
odznacza się wytrwałością w realizacji projektów, potrafi
pracować zespołowo.

D_K02

K03 Posiada umiejętność wykorzystywania błędów
uczniowskich i własnych do doskonalenia procesu
nauczania matematyki, potrafi poszukiwać rozwiązań
sytuacji problemowych o charakterze dydaktycznym.

D_K03

Organizacja

Forma zajęć

Ćwiczenia w grupach

Wykład
(W)
A

Liczba godzin

K

15

L

S

P

E

30

Wykład z wykorzystaniem prezentacji komputerowych, prowadzony konwersatoryjnie, z aktywnym udziałem
studentów.
Na ćwiczeniach aktywizujące metody nauczania, w tym dyskusja, praca w grupach, omawianie prac
pisemnych studentów, analiza podręczników do matematyki oraz scenariuszy lekcji, symulacje fragmentów
szkolnych lekcji matematyki.

X

X
X
X

Inne

Egzamin
pisemny

X

Egzamin ustny

X
X
X
X
X
X
X
X

Praca pisemna

Referat

Projekt
grupowy

Praca
laboratoryjna

Zajęcia
terenowe

Ćwiczenia w
szkole

Projekt
indywidualny
X

Udział w
dyskusji

W01
W02
W03
W04
W05
U01
U02
U03

Gry
dydaktyczne

E – learning

Formy sprawdzania efektów kształcenia

U04
U05
U06
K01
K02
K03

Kryteria oceny

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

Ocena końcowa uwzględnia zarówno udział studenta w pracy na zajęciach (dyskusje,
rozwiązywanie zadań) jak i ocenę prac pisemnych (np. kolokwia) oraz przygotowanie
projektu (np. konspektu lekcji).

Uwagi

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

1. Aktualna Podstawa programowa a plany i programy nauczania.
2. Dydaktyka matematyki jako dziedzina badań teoretycznych nad uczeniem się i nauczaniem matematyki.
3. Kształtowanie pojęć matematycznych. Definiowanie pojęć. Trudności i błędy w tworzeniu i stosowaniu
definicji.
4. Konstruktywistyczne i niekonstruktywistyczne koncepcje nauczania matematyki – przykłady.
5. Operatywny charakter matematyki i jej czynnościowe nauczanie.
6. Problemowe nauczanie matematyki.
7. Zadania matematyczne i ich rola w nauczaniu matematyki. Klasyfikacja zadań.
8. Etapy pracy z zadaniem matematycznym na lekcjach matematyki. Strategie heurystyczne.
9. Język matematyki szkolnej.
10. Cele nauczania matematyki i ich operacjonalizacja. Taksonomia celów.
11. Zagadnienia motywacji i aktywizacji na lekcjach matematyki. Aktywizujące metody nauczania.
12. Błąd w nauczaniu i uczeniu się matematyki.
13. Szczegółowe propozycje dydaktyczne łączące elementy teorii z praktyką nauczania, w tym: liczby
naturalne, ułamki, liczby ujemne, działaniach na liczbach, rachunek pisemny i pamięciowy, zagadnienia
dotyczące figur geometrycznych na płaszczyźnie i ich własności, obliczenia praktyczne oraz obliczenia w
geometrii.

Wykaz literatury podstawowej
Literatura:
Z. Krygowska, Zarys dydaktyki matematyki, tomy 1,2,3, WSiP Warszawa 1977 (wybrane rozdziały)
G. Polya, Jak to rozwiązać?, PWN Warszawa 1993; WN PWN 2009.
H. Siwek, Dydaktyka matematyki: teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, Biblioteczka Nauczyciela
Matematyki, WSiP, Warszawa 2005.
S. Turnau, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa 1990.

Wykaz literatury uzupełniającej
Wybrane artykuły z czasopism dla nauczycieli:
- Matematyka, czasopismo dla nauczycieli, WSiP, Wrocław.
- Matematyka w szkole, czasopismo nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, GWO, Gdańsk.
- Nauczyciele i Matematyka [NiM], Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, Bielsko-Biała.
- Oświata i Wychowanie (lata 1983-1987).
Materiały do studiowania dydaktyki matematyki:
- tom I, Prace prof. Anny Zofii Krygowskiej Płock 2000,
- tom II, Prace prof. dr hab. Bogdana J. Noweckiego. Materiały do studiowania matematyki, Płock 2001,
- tom III, Prace dr Macieja Klakli, Płock 2002.
- tom IV, Prace prof. dr hab. Jana Koniora, Płock 2002.
Wybrane, z aktualnie obowiązujących, serie podręczników do matematyki dla klas IV – VI, szkoły
podstawowej.
Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

Ilość godzin w kontakcie z
prowadzącymi

Wykład

15

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

30

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym
Lektura w ramach przygotowania do zajęć

10
25

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu
Ilość godzin pracy studenta
bez kontaktu z prowadzącymi

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat
(praca w grupie)

10

Przygotowanie do egzaminu

Powrót

Ogółem bilans czasu pracy

90

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

3

Kursy do wyboru semestr 4
Metody popularyzacji wiedzy matematycznej
Nazwa
Nazwa w j. ang.

Metody popularyzacji wiedzy matematycznej
The methods of the popularization of the mathematical knowledge
Zespół dydaktyczny

Koordynator

dr Karol Gryszka

dr Karol Gryszka
Punktacja ECTS*

3

Opis kursu (cele kształcenia)
Celem kursu jest:
- zapoznanie z podstawowymi celami, metodami i sposobami popularyzacji wiedzy matematycznej;
- rozwijanie niezbędnych umiejętności do kierowania procesami popularyzacji matematyki;
- kształtowanie u studentów postaw sprzyjających pogłębianiu swojej wiedzy matematycznej i
umiejętności jej popularyzacji w otaczającym środowisku społecznym.

Efekty kształcenia

Efekt kształcenia dla kursu

Wiedza

W01. Zna podstawowe zasady i metody
popularyzacji nauki.
W02. Zna podstawowe zasady, metody i sposoby
popularyzacji matematyki.
W03. Zna podstawowe formy zajęć popularyzujących
matematykę.

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
modułu
specjalnościowego)
N_W02
N_W02, D_W02
N_W02, D_W02

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
modułu specjalność)
N_U02, N_U03

Efekt kształcenia dla kursu

Umiejętności

U01. Potrafi korzystać z literatury popularyzującej
matematykę.
U02. Potrafi przygotować scenariusze zajęć
popularyzujących matematykę.
U03. Umie stosować urządzenia multimedialne do
prezentacji zajęć popularyzujących matematykę.

D_U03, D_U06
N_U02, D_U08

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
modułu
specjalnościowego)
D_K02, N_K01

Efekt kształcenia dla kursu

Kompetencje
społeczne

K01. Przygotowana(y) do pracy popularyzującej
matematykę wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
K02. Ma świadomość roli matematyki we współczesnym D_K02, D_K01
świecie i potrafi zainteresować matematyką dzieci,
młodzież i dorosłych.

Organizacja

Forma zajęć

Ćwiczenia w grupach

Wykład
(W)
A

Liczba godzin

K

L

S

P

15

Opis metod prowadzenia zajęć
Konwersatorium: dyskusja, praca w grupach, przygotowanie i prezentacja scenariuszy zajęć
popularyzujących wiedzę matematyczną w grupach oraz indywidualnie.

E

Kryteria oceny

Inne

Egzamin
pisemny

x
x
x
x
x
x

Egzamin ustny

Udział w
dyskusji

x
x
x
x
x
x
x
x

Praca pisemna
(esej)

Projekt
grupowy

x
x
x
x
x
x
x
x

Referat

Projekt
indywidualny

W01
W02
W03
U01
U02
U03
K01
K02

Praca
laboratoryjna

Zajęcia
terenowe

Ćwiczenia w
szkole

Gry
dydaktyczne

E – learning

Formy sprawdzania efektów kształcenia

Przygotowanie krótkiego indywidualnego wystąpienia ustnego (lub napisanie tekstu)
na wybrany temat na poziomie matematyki wyższej. Przygotowanie krótkiego
indywidualnego wystąpienia ustnego (lub napisanie tekstu) na wybrany temat na
poziomie matematyki szkolnej. Projekt grupowy – realizacja jednej z wybranych form
popularyzacji w formie dłuższego wystąpienia.

Uwagi

Treści merytoryczne (wykaz tematów)
1. Popularyzacja matematyki. Metody popularyzacji matematyki.
2. Omówienie metod popularyzacji i ich zastosowania.
3. Wystąpienia popularyzacyjne członka zespołu dydaktycznego jako przykład do analizy
sposobu prowadzenia zajęć z popularyzacji.
4. Projekty indywidualne – wystąpienia studentów i ich ocena.
5. Projekty grupowe – wystąpienia studentów i ich ocena.

Wykaz literatury podstawowej
M. E. Lines, Liczby wokół nas, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
D. Ciesielska, K. Ciesielski, Z. Pogoda, Epsilon, Wydawnictwo Szkolne OMEGA, Kraków 2002.
J. H. Conway, R. K. Guy, Księga liczb, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
R. Duda, Matematycy XIX i XX wieku związani z Polską, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław 2012.
W. Dunham, Matematyczny Wszechświat, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
M. Majewski, Szkice o geometrii i sztuce. Między Wschodem i Zachodem, Wydawnictwo „Aksjomat”,
Toruń 2012.
A. Neugebauer, B. Bogdańska, Matematyka Olimpijska, Volumina. pl., Szczecin 2015.
K. Skurzyński, O matematyce nie tylko poważnie, Wydawnictwo NOWIK Sp. J.
A. Wierzbiec, Matematyczne orgiami. Krawędziowce. Wydawnictwo KLEKS, Bielsko-Biała 2000.
W. Więsław, Matematyka i jej historia, Wydawnictwo NOWIK, Opole 1997.

Wykaz literatury uzupełniającej
M. Aigner, G. M. Ziegler, Dowody z Księgi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
H. Steinhaus, Między duchem a materią pośredniczy matematyka, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa - Wrocław 2000.
P. Strzelecki, Matematyka współczesna dla myślących laików, Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2011.
M. Szurek, Matematyka dla humanistów, Wydawnictwo RTW, 2000.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Wykład
Ilość godzin w kontakcie z
prowadzącymi

Ilość godzin pracy studenta
bez kontaktu z
prowadzącymi

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

15

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

5

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

20

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

20

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany
temat (praca w grupie)

15

Przygotowanie do egzaminu

Powrót

Ogółem bilans czasu pracy

75

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

3

Trójki Pitagorejskie oraz Wielkie Twierdzenie Fermata
Nazwa

Trójki Pitagorejskie oraz Wielkie Twierdzenie Fermata

Nazwa w j. ang.

Pythagorean Triples and Fermat’s Last Theorem
Zespół dydaktyczny

Koordynator

mgr Beata Hejmej

mgr Beata Hejmej
Punktacja ECTS*

3

Opis kursu (cele kształcenia)
Celem kursu jest zarysowanie jednego z większych problemów w matematyce jakim jest Wielkie
Twierdzenie Fermata z uwzględnieniem jego historii, problemów pokrewnych oraz omówienie jego
szczególnych przypadków.

Efekty uczenia się

Efekt uczenia się dla kursu

Wiedza

W01 Zna podstawowe własności kongruencji.

.
DW_01

W02 Zna podstawowe metody rozwiązywania równań
diofantycznych.

DW_01

W03 Zna zarys historyczny Wielkiego Twierdzenia
Fermata.

DW_01

Efekt uczenia się dla kursu

Umiejętności

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
specjalności)

U01 Potrafi rozwiązywać podstawowe równania
diofantyczne.

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
specjalności)
DU_01

U02 Potrafi zastosować kongruencje w danym problemie DU_01
oraz wykorzystać ich własności do jego rozwiązania.

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
specjalności)
D_K01

Efekt uczenia się dla kursu
Kompetencje
społeczne

K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się i rozwoju osobistego.

Organizacja

Forma zajęć

Ćwiczenia w grupach

Wykład
(W)
A

K

Liczba godzin

L

S

P

E

15

Opis metod prowadzenia zajęć
Zajęcia konwersatoryjne w formie prezentacji części teoretycznej, przykładów oraz ćwiczeń do
rozwiązywania. Wykorzystanie metod aktywizujących jak praca grupowa.

Kryteria oceny

X

Inne

Egzamin
pisemny

Egzamin ustny

Praca pisemna
(esej)

X
X
X

X
X
X
X
X

Referat

Udział w
dyskusji

Projekt
indywidualny

Praca
laboratoryjna

Zajęcia
terenowe

Ćwiczenia w
szkole

Projekt
grupowy

W01
W02
U01
U02
K01

Gry
dydaktyczne

E – learning

Formy sprawdzania efektów uczenia się

X
X
X
X

Zaliczenie uzyskuje się przez uczestnictwo w zajęciach, aktywny udział w dyskusji.

Uwagi

Treści merytoryczne (wykaz tematów)
6. Zarys historyczny Wielkiego Twierdzenia Fermta.
7. Trójki Pitagorejskie – wprowadzenie problemu, twierdzenia z nim związane, zastosowania
oraz ich uogólnienia.
8. Wielkie Twierdzenie Fermata – rozwiązanie problemu dla potęgi 4 oraz szczególne przypadki
dla potęg nieparzystych.

Wykaz literatury podstawowej
5.
6.
7.
8.

K. Conrad, „Pythagorean Triples”
G. A. Jones, J. M. Jones, „Elementary Number Theory”, Springer, 1998
W. Narkiewicz, „Teoria liczb”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.
J. Gancarzewicz, „Arytmetyka”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000

Wykaz literatury uzupełniającej
1. J. Rutkowski, „Algebra abstrakcyjna w zadaniach”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Wykład
Ilość godzin w kontakcie z
prowadzącymi

Ilość godzin pracy studenta
bez kontaktu z
prowadzącymi

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

15

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

10

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

40

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu
Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany
temat (praca w grupie)

10

Przygotowanie do egzaminu

Powrót

Ogółem bilans czasu pracy

75

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

3

Rok III. Semestr 5
Dydaktyka matematyki dla szkoły podstawowej 2

Nazwa

Dydaktyka matematyki dla szkoły podstawowej 2

Nazwa w j. ang.

Didactics of Mathematics for elementary school 2
Zespół dydaktyczny

Koordynator

dr Bożena Rożek

Katedra Edukacji Matematycznej
Punktacja ECTS*

3

Opis kursu (cele kształcenia)
Celem kształcenia w ramach danego przedmiotu jest:
- przyswojenie przez studentów podstawowego zasobu wiadomości w zakresie dydaktyki matematyki, jako
dziedziny badań teoretycznych nad uczeniem się i nauczaniem matematyki.
- zdobycie przez studentów niezbędnych umiejętności do nauczania matematyki (do realizacji
dydaktycznych zadań szkoły w zakresie matematyki) w klasach IV-VIII szkoły podstawowej
- kształtowanie u studentów postaw sprzyjających pogłębianiu swojej wiedzy (doskonaleniu warsztatu
pracy nauczyciela)
Efekty kształcenia

Efekt kształcenia dla kursu

Wiedza

Umiejętności

W01 Zna przykłady badań z zakresu dydaktyki matematyki oraz
implikacje ich wyników do nauczania matematyki.
W02 Zna elementy aktywności matematycznej oraz sposoby
motywowania uczniów do pracy.
W03 Zna przykłady różnych podręcznikowych koncepcji
matematycznego kształcenia w szkole podstawowej.
W04 Zna sposoby kontroli i oceny pracy uczniów na lekcji
matematyki.
W05 Zna przykłady dydaktycznych ujęć matematycznych
zagadnień dotyczących elementów algebry, figur
geometrycznych w przestrzeni, obliczeń praktycznych, w tym
procentowych oraz statystyki opisowej.

Efekt kształcenia dla kursu

Odniesienie do
efektów dla
specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
modułu
specjalnościowego)
D_W04, D_W05
D_W02, D_W04
D_W02, D_W03,
D_W04
D_W04,
D_W01, D_W02,
D_W04

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
modułu
specjalnościowego)

U01 Potrafi elementaryzować wiedzę merytoryczną
związaną z elementami algebry, zbiorami liczbowymi,
płaskimi i przestrzennymi figurami geometrycznymi oraz
obliczeniami praktycznymi, w tym procentowymi i
statystyki opisowej odpowiednio do poziomu rozwoju
ucznia szkoły podstawowej.

D_U01, D_U02

U02 Umie pod kątem dydaktycznym odczytać koncepcje
dydaktyczne ujęte w programach i podręcznikach do
nauczania matematyki w szkole podstawowej.

D_U01, D_U02, D_U03

U03 Potrafi opracować testy sprawdzające wiedzę
uczniów

D_U05, D_U06

U04 Potrafi pojęciowo i koncepcyjnie opracować wiedzę
merytoryczną dla celów nauczania w szkole
podstawowej.

D_U01, D_U02, D_U04,
D_U08

U05 Potrafi kształtować u uczniów umiejętność
prowadzenia prostych rozumowań oraz argumentowania
poprawności tych rozumowań.

D_U01, D_U02

Kompetencje
społeczne

Efekt kształcenia dla kursu

K01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę
jej uzupełniania, potrafi formułować pytania służące
pogłębieniu swojej wiedzy.

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
modułu
specjalnościowego)
D_K01

K02 Rozumie konieczność systematycznej pracy,
odznacza się wytrwałością w realizacji projektów, potrafi
pracować zespołowo.

D_K02

K03 Jest praktycznie przygotowany do realizowania
zadań dydaktycznych z zakresu nauczania matematyki w
szkole podstawowej, potrafi poszukiwać rozwiązań
sytuacji problemowych o charakterze dydaktycznym.

D_K03

Organizacja

Forma zajęć

Ćwiczenia w grupach

Wykład
(W)
A

Liczba godzin

K

L

S

P

E

45

Opis metod prowadzenia zajęć
Na ćwiczeniach aktywizujące metody nauczania, w tym dyskusja, praca w grupach, omawianie prac
pisemnych studentów, analiza podręczników do matematyki, referowanie literatury dydaktycznej, symulacje
fragmentów szkolnych lekcji matematyki.

Inne

Egzamin
pisemny

X

Egzamin ustny

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Praca pisemna

Referat

Projekt
grupowy

Projekt
indywidualny

Praca
laboratoryjna

Zajęcia
terenowe

Ćwiczenia w
szkole

X
X

X
X
X

Udział w
dyskusji

W01
W02
W03
W04
W05
U01
U02
U03
U04
U05
K01
K02
K03

Gry
dydaktyczne

E – learning

Formy sprawdzania efektów kształcenia

X
x
X

X
X
X

X
X

Kryteria oceny

Ocena końcowa uwzględnia udział studenta w pracy na zajęciach (dyskusje,
rozwiązywanie zadań), ocenę prac pisemnych (kolokwia) i referatu oraz wynik
egzaminu.

Uwagi
Treści merytoryczne (wykaz tematów)
1. Podręcznikowe koncepcje programowo - metodyczne dla nauczania matematyki w szkole podstawowej
(przykłady). Analiza i ocena przydatności programów nauczania i podręczników do realizacji celów
nauczania matematyki.
2. Zbiory liczbowe. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. Działania na liczbach. Zaokrąglanie liczb i
szacowanie wyników.
3. Elementy algebry: wyrażenia algebraiczne i ich przekształcanie, równania z jedną niewiadomą oraz ich
rozwiązywanie. Rozwiązywanie równań na poziomie szkoły podstawowej i wykorzystanie ich do
rozwiązywania zadań tekstowych,
4. Kształtowanie na lekcjach matematyki w szkole podstawowej pojęć i umiejętności związanych z
geometrią płaską i przestrzenną. Pola powierzchni i objętości brył. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
5. Obliczenia praktyczne, na przykład: obliczenia procentowe, obliczenia kalendarzowe, jednostki pól i
objętości, jednostki masy, droga, prędkość, czas,.
6. Statystyka opisowa w szkole podstawowej: gromadzenie i porządkowanie danych, odczytywanie i
interpretacja danych przedstawionych na tabelach, grafach i wykresach.
7. Kształtowanie umiejętności pracy z zadaniem matematycznym. Zadania na dowodzenie. Etapy pracy z
zadaniem. Strategie heurystyczne.
8. Sprawdziany i egzaminy sprawdzające wiedzę ucznia. Egzamin ósmoklasisty.
9. Sprawdzanie i ocenianie jakości kształcenia. Ewaluacja osiągnięć nauczyciela.
1-. Indywidualizacja nauczania. Trudności w uczeniu się matematyki. Praca z uczniem zdolnym. Konkursy

matematyczne.
10. Szczegółowe propozycje dydaktyczne łączące elementy teorii z praktyką nauczania, w tym: zbiory
liczbowe,
elementy algebry, nauka o bryłach, układ współrzędnych, obliczenia praktyczne, wielkości wprost
proporcjonalne, elementy statystyki opisowej, elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa.
Wykaz literatury podstawowej
Literatura:
Z. Krygowska, Zarys dydaktyki matematyki, tomy 1,2,3, WSiP Warszawa 1977 (wybrane rozdziały)
G. Polya, Jak to rozwiązać?, PWN Warszawa 1993; WN PWN 2009.
H. Siwek, Dydaktyka matematyki: teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, Biblioteczka Nauczyciela
Matematyki, WSiP, Warszawa 2005.
S. Turnau, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa 1990.
Wykaz literatury uzupełniającej
Wybrane artykuły z czasopism dla nauczycieli:
- Matematyka, czasopismo dla nauczycieli, WSiP, Wrocław.
- Matematyka w szkole, czasopismo nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, GWO, Gdańsk.
- Nauczyciele i Matematyka [NiM], Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, Bielsko-Biała.
- Oświata i Wychowanie (lata 1983-1987).
Materiały do studiowania dydaktyki matematyki:
- tom I, Prace prof. Anny Zofii Krygowskiej Płock 2000,
- tom II, Prace prof. dr hab. Bogdana J. Noweckiego. Materiały do studiowania matematyki, Płock 2001,
- tom III, Prace dr Macieja Klakli, Płock 2002.
- tom IV, Prace prof. dr hab. Jana Koniora, Płock 2002.
Wybrane, z aktualnie obowiązujących, serie podręczników do matematyki dla klas IV – VI, szkoły
podstawowej, w wersji papierowej i w formie interaktywnych e-podręczników.
Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Wykład
Ilość godzin w kontakcie z
prowadzącymi

Ilość godzin pracy studenta
bez kontaktu z prowadzącymi

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

45

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

5

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

10

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

5

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat
(praca w grupie)
Przygotowanie do egzaminu

Powrót

10

Ogółem bilans czasu pracy

75

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

3

Ćwiczenia praktyczne w szkole podstawowej z zakresu
dydaktyki matematyki

Ćwiczenia praktyczne w szkole podstawowej z zakresu dydaktyki matematyki

Nazwa

Practical classes at elementary school in the field of Didactics of Mathematics

Nazwa w j. ang.

Zespół dydaktyczny
Koordynator

Dr Mirosława Sajka

Katedra Edukacji Matematycznej
Punktacja ECTS*

2

Opis kursu (cele kształcenia)
Celem kształcenia w ramach danego przedmiotu jest:
Ukazanie sposobów stosowania w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej wiadomości i
umiejętności poznanych na przedmiotach Dydaktyka matematyki dla szkoły podstawowej 1 i Dydaktyka
matematyki dla szkoły podstawowej 2 oraz zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami pracy
nauczyciela matematyki, a także kształtowanie u studentów postaw sprzyjających pogłębianiu swojej
wiedzy i doskonalenie warsztatu pracy.
Efekty kształcenia

Efekt kształcenia dla kursu

Wiedza

W01. Wie jak przygotować lekcję matematyki, dobierając
odpowiednio cele, metody i formy pracy oraz środki
dydaktyczne.
W02 Zna elementy aktywności matematycznej oraz
sposoby motywowania uczniów do pracy.

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
modułu
specjalnościowego)
D_W02, D_W03, D_W04

D_W02, D_W04

W03 Zna sposoby kontroli i oceny pracy uczniów na lekcji
matematyki. Zna dokumentację związaną z nauczaniem
w szkole podstawowej.

D_W04,

W04 Zna sposoby wykorzystania nowoczesnych środków
technologicznych w nauczaniu matematyki

D_W06

Umiejętności

Efekt kształcenia dla kursu

U01 Umie pod kątem dydaktycznym odczytać koncepcje
dydaktyczne ujęte w programach i podręcznikach do
nauczania matematyki w szkole podstawowej.
U2 Potrafi przygotować i przeprowadzić lekcję
matematyki w szkole podstawowej dobierając
odpowiednio cele, metody i formy pracy. Potrafi
wykorzystywać na lekcjach matematyki nowoczesne
środki technologiczne.

Kompetencje
społeczne

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
modułu
specjalnościowego)

D_U01, D_U02, D_U03

D_U05, D_U06

U03 Potrafi przeprowadzać kontrolę bieżącą pracy
uczniów, a także autoanalizę własnej pracy.

D_U04, D_U05, D_U06

U04 Potrafi zanalizować lekcję matematyki pod
względem merytorycznym, dydaktycznym i
organizacyjnym. Potrafi krytycznie i konstruktywnie
zanalizować zaobserwowaną na lekcji sytuację
dydaktyczną.

D_U01, D_U02, D_U04,
D_U08

Efekt kształcenia dla kursu

K01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę
jej uzupełniania, potrafi formułować pytania służące
pogłębieniu swojej wiedzy.
K02 Rozumie konieczność systematycznej pracy,
odznacza się wytrwałością w realizacji projektów, potrafi
pracować zespołowo.
K03 Jest praktycznie przygotowany do realizowania
zadań dydaktycznych z zakresu nauczania matematyki w
szkole podstawowej, potrafi poszukiwać rozwiązań
sytuacji problemowych o charakterze dydaktycznym.

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
modułu
specjalnościowego)
D_K01

D_K02

D_K03

Organizacja

Forma zajęć

Ćwiczenia w grupach

Wykład
(W)
A

K

L

S

P

Liczba godzin

E

20

Opis metod prowadzenia zajęć
W ramach zajęć praktycznych w szkole podstawowej studenci obserwują i analizują lekcje nauczyciela
matematyki; obserwują również i analizują lekcje swoich kolegów. Przygotowują lekcje na zadany temat,
opracowując konspekt, a następnie prowadzą te lekcje zgodnie z konspektem.

W01
W02
W03
W04
U01
U02
U03
U04
K01
K02
K03

Kryteria oceny

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Inne

Egzamin
pisemny

Egzamin ustny

Praca pisemna

Referat

Udział w
dyskusji

Projekt
grupowy

Projekt
indywidualny

Praca
laboratoryjna

Zajęcia
terenowe

Ćwiczenia w
szkole

Gry
dydaktyczne

E – learning

Formy sprawdzania efektów kształcenia

X
X
X

X

Ocena końcowa uwzględnia udział studenta w pracy na zajęciach (dyskusje,
rozwiązywanie zadań) oraz ocenę przygotowania i prowadzenia lekcji.

Uwagi

Treści merytoryczne (wykaz tematów)
Tematyka zajęć związana jest z bieżącymi treściami matematycznymi realizowanymi zgodnie z
programem w klasie, w której odbywa się praktyka studentów i dotyczy dydaktycznego opracowania tych
treści do nauczania w szkole podstawowej.

Wykaz literatury podstawowej
Literatura:
H. Siwek, Dydaktyka matematyki: teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, Biblioteczka Nauczyciela
Matematyki, WSiP, Warszawa 2005.
S. Turnau, Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, Warszawa 1990.
Podręczniki do nauczania matematyki realizowane w klasach, w których student odbywa praktykę.
Obowiązująca podstawa programowa .
Wykaz literatury uzupełniającej
Wybrane artykuły z czasopism dla nauczycieli:
- Matematyka, czasopismo dla nauczycieli, WSiP, Wrocław.
- Matematyka w szkole, czasopismo nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, GWO, Gdańsk.
- Nauczyciele i Matematyka [NiM], Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, Bielsko-Biała.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Wykład
Ilość godzin w kontakcie z
prowadzącymi

Ilość godzin pracy studenta
bez kontaktu z prowadzącymi

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)
Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

20
10

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

10

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

10

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany temat
(praca w grupie)
Przygotowanie do egzaminu

Powrót

Ogółem bilans czasu pracy

50

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

2

Kursy do wyboru semestr 5
Wprowadzenie do próbkowania oszczędnego
Nazwa

Wprowadzenie do próbkowania oszczędnego

Nazwa w j. ang.

Introduction to Compressive Sensing
Zespół dydaktyczny

Koordynator

dr Beata Deręgowska

dr Beata Deregowska
Punktacja ECTS*

3

Opis kursu (cele kształcenia)
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teorii oszczędnego próbkowania.

Warunki wstępne

Wiedza

Znajomości geometrii wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej (iloczyny skalarne,
macierze, macierze samosprzężone, operatory liniowe na skończenie wymiarowej
przestrzeni Hilberta itp.), podstawy rachunku prawdopodobieństwa (niezależność
zmiennych losowych , rozkład Gaussa)

Efekty kształcenia

Efekt kształcenia dla kursu

Wiedza

W01 Zna podstawowe twierdzenia dotyczące
próbkowania oszczędnego.

Odniesienie do efektów
kierunkowych
K_W04

W02 Zna podstawy technik obliczeniowych i
programowania, wspomagających pracę matematyka i K_W08
rozumie ich ograniczenia

Odniesienie do efektów
kierunkowych

Efekt kształcenia dla kursu
U01 Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie
przedstawiać rozumowania matematyczne, formułować
twierdzenia i definicje.
Umiejętności

U02 Posługuje się pojęciami: przestrzeni liniowej,
wektora, bazy przestrzeni liniowej , przekształcenia
liniowego, macierzy.

K_U16

U03 Rozpoznaje problemy, w tym zagadnienia
praktyczne, które można rozwiązać algorytmicznie;
potrafi dokonać specyfikacji takich problemów.

K_U25

Odniesienie do efektów
kierunkowych

Efekt kształcenia dla kursu

Kompetencje
społeczne

K_U01

K01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie
potrzebę jej uzupełniania, w szczególności potrzebę
samokształcenia.
K02 Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w
literaturze

K_K01

K_K06

Organizacja

Forma zajęć

Ćwiczenia w grupach

Wykład
(W)
A

Liczba godzin

K

L

S

P

E

20

Opis metod prowadzenia zajęć
Połączenie wykładu z ćwiczeniami. Wykorzystanie głównie środków tradycyjnych (tablica), w pewnej
części także multimedialnych. Możliwe konsultacje bezpośrednie oraz poprzez e-mail.

Inne

Egzamin
pisemny

Egzamin ustny

Praca pisemna
(esej)

Referat

Udział w
dyskusji

Projekt
grupowy

Projekt
indywidualny

X
X
X
X
X
X
X

W01
W02
U01
U02
U03
K01
K02

Kryteria oceny

Praca
laboratoryjna

Zajęcia
terenowe

Ćwiczenia w
szkole

Gry
dydaktyczne

E – learning

Formy sprawdzania efektów kształcenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach.

Uwagi

Treści merytoryczne (wykaz tematów)
1. Pojęcia rzadkość i kompresowalności wektorów (sygnałów).
2. problem minimalnej liczby pomiarów potrzebnych do rekonstrukcji wektorów s-rzadkich,
3. NP- trudność problemu minimalizacji normy l_0.
4. Podstawowe algorytmy stosowane w próbkowaniu oszczędnym ( algorytmy związane z
metodami optymalizacji, algorytmy zachłanne, algorytmy typu thresholding);
5. Koherencja macierzy pomiaru i jej własności.
6. Analiza rekonstrukcji przy pomocy pojęcia koherencji.

Wykaz literatury podstawowej
Moduł ma charakter autorski, obowiązuje przede wszystkim materiał wyłożony, literatura ma charakter
pomocniczy
Wykaz literatury uzupełniającej
S. Foucart, H. Rauhut, A Mathematical Introduction to Compressive Sensing, Applied and Numerical
Harmonic Analysis, Birkhäuser/Springer, New York (2013).

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)

liczba godzin w kontakcie z
prowadzącymi
liczba godzin pracy
studenta bez kontaktu z
prowadzącymi

Powrót

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

20

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

10

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

45

Ogółem bilans czasu pracy

75

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

3

Metody popularyzacji wiedzy matematycznej
Nazwa
Nazwa w j. ang.

Metody popularyzacji wiedzy matematycznej
The methods of the popularization of the mathematical knowledge
Zespół dydaktyczny

Koordynator

dr Karol Gryszka

dr Karol Gryszka
Punktacja ECTS*

3

Opis kursu (cele kształcenia)

Celem kursu jest:
- zapoznanie z podstawowymi celami, metodami i sposobami popularyzacji wiedzy
matematycznej;
- rozwijanie niezbędnych umiejętności do kierowania procesami popularyzacji
matematyki;
- kształtowanie u studentów postaw sprzyjających pogłębianiu swojej wiedzy
matematycznej i umiejętności jej popularyzacji w otaczającym środowisku
społecznym.
Warunki wstępne

Wiedza

Umiejętności
Kursy

Podstawy matematyki akademickiej
Brak
Brak

Efekty kształcenia
Odniesienie do efektów
kierunkowych

Efekt kształcenia dla kursu

Wiedza

W01. Zna podstawowe zasady i metody popularyzacji
nauki.
W02. Zna podstawowe zasady, metody i sposoby
popularyzacji matematyki.
W03. Zna podstawowe formy zajęć popularyzujących
matematykę.

K_W03, K_W05
K_W01, K_W03,
K_W05
K_W01, K_W03,
K_W05

Odniesienie do efektów
kierunkowych

Efekt kształcenia dla kursu

Umiejętności

U01. Potrafi korzystać z literatury popularyzującej
matematykę.
U02. Potrafi przygotować scenariusze zajęć
popularyzujących matematykę.
U03. Umie stosować urządzenia multimedialne do
prezentacji zajęć popularyzujących matematykę.

K_U01, K_U37
K_U01, K_U37
K_U01, K_U37

Odniesienie do efektów
kierunkowych

Efekt kształcenia dla kursu

Kompetencje
społeczne

K01. Przygotowana(y) do pracy popularyzującej
matematykę wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
K02. Ma świadomość roli matematyki we
współczesnym świecie i potrafi zainteresować
matematyką dzieci, młodzież i dorosłych.

K_K03, K_K05, K_K06
K_K03, K_K05, K_K06

Organizacja

Forma zajęć

Ćwiczenia w grupach

Wykład
(W)
A

Liczba godzin

K
20

L

S

P

E

Opis metod prowadzenia zajęć

Konwersatorium: dyskusja, praca w grupach, przygotowanie i prezentacja
scenariuszy zajęć popularyzujących wiedzę matematyczną w grupach oraz
indywidualnie.

Kryteria oceny

Inne

Egzamin
pisemny

x
x
x
x
x
x

Egzamin ustny

x
x
x
x
x
x
x
x

Praca pisemna
(esej)

Udział w
dyskusji

x
x
x
x
x
x
x
x

Referat

Projekt
grupowy

W01
W02
W03
U01
U02
U03
K01
K02

Projekt
indywidualny

Praca
laboratoryjna

Zajęcia
terenowe

Ćwiczenia w
szkole

Gry
dydaktyczne

E – learning

Formy sprawdzania efektów kształcenia

X
X
X

Przygotowanie krótkiego indywidualnego wystąpienia ustnego (lub
napisanie tekstu) na wybrany temat na poziomie matematyki wyższej.
Przygotowanie krótkiego indywidualnego wystąpienia ustnego oraz jego
wersji pisemnej na wybrany temat na poziomie matematyki szkolnej.
Projekt grupowy – realizacja jednej z wybranych form popularyzacji w
formie dłuższego wystąpienia.

Uwagi

Treści merytoryczne (wykaz tematów)

1. Popularyzacja matematyki. Metody popularyzacji matematyki.
2. Omówienie metod popularyzacji i ich zastosowania.
3. Wystąpienia popularyzacyjne członka zespołu dydaktycznego jako przykład
do analizy sposobu prowadzenia zajęć z popularyzacji.
4. Projekty indywidualne – wystąpienia studentów i ich ocena.
5. Projekty grupowe – wystąpienia studentów i ich ocena.

Wykaz literatury podstawowej

M. E. Lines, Liczby wokół nas, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław 1995.
D. Ciesielska, K. Ciesielski, Z. Pogoda, Epsilon, Wydawnictwo Szkolne OMEGA,
Kraków 2002.
J. H. Conway, R. K. Guy, Księga liczb, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa 2004.
R. Duda, Matematycy XIX i XX wieku związani z Polską, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2012.
W. Dunham, Matematyczny Wszechświat, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
M. Majewski, Szkice o geometrii i sztuce. Między Wschodem i Zachodem,
Wydawnictwo „Aksjomat”, Toruń 2012.
A. Neugebauer, B. Bogdańska, Matematyka Olimpijska, Volumina. pl., Szczecin
2015.
K. Skurzyński, O matematyce nie tylko poważnie, Wydawnictwo NOWIK Sp. J.
A. Wierzbiec, Matematyczne orgiami. Krawędziowce. Wydawnictwo KLEKS,
Bielsko-Biała 2000.
W. Więsław, Matematyka i jej historia, Wydawnictwo NOWIK, Opole 1997.
Wykaz literatury uzupełniającej

M. Aigner, G. M. Ziegler, Dowody z Księgi, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2002.
H. Steinhaus, Między duchem a materią pośredniczy matematyka, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa - Wrocław 2000.
P. Strzelecki, Matematyka współczesna dla myślących laików, Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
M. Szurek, Matematyka dla humanistów, Wydawnictwo RTW, 2000.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
liczba godzin w kontakcie z
prowadzącymi

Wykład
Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

20

liczba godzin pracy
studenta bez kontaktu z
prowadzącymi

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

10

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

25

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

10

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany
temat (praca w grupie)

10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia

Powrót

Ogółem bilans czasu pracy

75

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika
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Praktyka 1 (praktyka psychologiczno-pedagogiczna)
Nazwa

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej

Nazwa w j. ang.

Psycho-pedagogical practice in primary school
Zespół dydaktyczny

Koordynator

Punktacja ECTS*

Dr Anna Kwatera

1

Dr Anna Kwatera
Dr Karolina Czerwiec
Dr Ewa Zawisza-Wilk
Dr Małgorzata Mądry-Kupiec
Dr Iwona Ocetkiewicz
Mgr Anna Duda

Opis kursu (cele kształcenia)
Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z
uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz
konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w
działaniu praktycznym.
W zakresie wiedzy:
- opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki (z elementami
pedagogiki specjalnej)
- znajomość teorii i koncepcji kształcenia, w tym wychowania, potrzebnych do kształtowania u
nauczycieli-wychowawców refleksyjnego stosunku do teorii i praktyki pedagogicznej
- rozumienie celowości samokształcenia, znajomości zasad i metod samokształcenia oraz potrzeby
ciągłego doskonalenia swojego warsztatu pracy;
W zakresie umiejętności:
- rozwijanie konkretnych umiejętności działaniowych i psychospołecznych niezbędnych w pracy
nauczyciela- praktyka, w tym planowania działań, projektowania narzędzi pracy wychowawczej oraz
oceny pracy własnej i wychowanków
- posługiwanie się zróżnicowanymi metodami i formami oddziaływań wychowawczych stymulujących
proces nabywania wiedzy, umiejętności i postaw przez wychowanków

Efekty kształcenia

Efekt kształcenia dla kursu

Wiedza

W01 – posiada wiedzę na temat procesu kształcenia, w
tym jego filozoficznych i społeczno- kulturowych
podstaw;
W02 – posiada wiedzę na temat współczesnych teorii
uczenia się i nauczania oraz uwarunkowań tych
procesów;
W03 – ma wiedzę na temat struktury i funkcji systemu
edukacji, celów, podstaw prawnych, organizacji i
funkcjonowania instytucji edukacyjnych.

Efekt kształcenia dla kursu

Umiejętności

U01 – potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać
swoje profesjonalne umiejętności związane z
działalnością nauczyciela, korzystając z różnych źródeł
(w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii;
U02 – potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne treści,
metody, formy i środki dydaktyczne w celu projektowania
i efektywnego realizowania działań wychowawczych i
opiekuńczych oraz dokonywać ich ewaluacji;
U03 – potrafi analizować własne i cudze działania
pedagogiczne i wskazywać obszary wymagające
modyfikacji; potrafi eksperymentować i wdrażać
działania innowacyjne w pracy opiekuńczej,
wychowawczej i socjalizacyjnej;

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
modułu
specjalnościowego)
N_W01

N_W02

N_W02

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
modułu specjalność)
N_U02

N_U01

N_U03

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
modułu
specjalnościowego)
N_K02

Efekt kształcenia dla kursu

Kompetencje
społeczne

K01 – dokonuje oceny własnych kompetencji (wiedzy,
umiejętności i doświadczeń); rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego;
K02 – doskonali swój profesjonalizm; wykazuje
aktywność i odznacza się wytrwałością w realizacji
N_K02
indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych
wynikających z roli nauczyciela; zna i kieruje się
zasadami etyki zawodowej; umiejętnie komunikuje się
przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami
będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i
z innymi osobami współdziałającymi w procesie
dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces
K03 – zna i stosuje zasady prowadzenia
zindywidualizowanych działań pedagogicznych w
N_K01
stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

Organizacja

Forma zajęć

Ćwiczenia w grupach

Wykład
(W)
A

Liczba godzin

-

K
-

L
-

S
-

P
-

E

30

-

Opis metod prowadzenia zajęć






metoda warsztatowa
metoda projektowa
metoda działań praktycznych
mikronauczanie
dyskusja

W1

X

X

X

Inne

Egzamin
pisemny

Praca
pisemna
(esej)
Egzamin
ustny

Referat

Udział w
dyskusji

Praca
laboratoryjn
a
Projekt
indywidualn
y
Projekt
grupowy

Zajęcia
terenowe

Ćwiczenia w
szkole

Gry
dydaktyczne

E – learning

Formy sprawdzania efektów kształcenia

W2
W3
U1

X
X
X

X
X
X

X
X
X

x

U2

X

X

X

x

U3
K1
K2
K3

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

x

Kryteria oceny

Warunki zaliczenia przedmiotu:
Realizacja zadań wynikających z instrukcji praktyki psychologiczno-pedagogicznej w
czasie określonym standardami kształcenia nauczycieli.
Przedstawienie pisemnej oceny praktyki sporządzonej przez opiekuna praktyki z
ramienia szkoły.
Przedstawienie kompletnej (zgodnej z wytycznymi) dokumentacji praktyki.

Uwagi

Treści merytoryczne (wykaz tematów)
W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przez:
1) zapoznanie się ze specyfiką szkoły, w której praktyka jest odbywana, w szczególności
poznanie realizowanych przez nią zadań opiekuńczo-wychowawczych, sposobu
funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz
prowadzonej dokumentacji;
2) obserwowanie: a) zorganizowanej i podejmowanej spontanicznie aktywności formalnych i
nieformalnych grup uczniów, b) aktywności poszczególnych uczniów, w tym uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, c) interakcji dorosły (nauczyciel, wychowawca) –
dziecko oraz interakcji między dziećmi i młodzieżą (w tym samym i w różnym wieku), d)
procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych, ich
prawidłowości i zakłóceń, e) czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk oraz
prowadzonych przez niego zajęć, f) sposobu integrowania przez opiekuna praktyk różnej
działalności, w tym opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej, pomocowej i terapeutycznej, g)
dynamiki grupy, ról pełnionych przez uczestników grupy, zachowania i postaw dzieci i
młodzieży, h) działań podejmowanych przez opiekuna praktyk na rzecz zapewnienia
bezpieczeństwa i zachowania dyscypliny w grupie; Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 131
3) współdziałanie z opiekunem praktyk w: a) sprawowaniu opieki i nadzoru nad grupą oraz
zapewnianiu bezpieczeństwa, b) podejmowaniu działań wychowawczych wynikających z
zastanych sytuacji, c) prowadzeniu zorganizowanych zajęć wychowawczych, d) podejmowaniu
działań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

4) pełnienie roli opiekuna-wychowawcy, w szczególności: a) diagnozowanie dynamiki grupy oraz
pozycji jednostek w grupie, b) poznawanie uczniów i wychowanków, ich sytuacji społecznej,
potrzeb, zainteresowań i zdolności, a także określanie poziomu rozwoju oraz wstępne
diagnozowanie dysfunkcji i zaburzeń, c) samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-

wychowawczych wobec grupy i poszczególnych uczniów i wychowanków w grupie, d)
sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej aktywności uczniów i wychowanków, e)
organizację i prowadzenie zajęć wychowawczych (w tym zajęć integrujących grupę i działań
profilaktycznych) w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze, f) animowanie
aktywności grupy i współdziałania jej uczestników, organizowanie pracy uczniów i
wychowanków w grupach zadaniowych, g) podejmowanie indywidualnej pracy z uczniami i
wychowankami (w tym uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), h) podejmowanie
działań wychowawczych o charakterze interwencyjnym w sytuacjach konfliktu, zagrożenia
bezpieczeństwa, naruszania praw innych lub nieprzestrzegania ustalonych zasad, i)
sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami poza terenem przedszkola, szkoły lub
placówki;
5) analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń
pedagogicznych, w tym: a) prowadzenie dokumentacji praktyki, b) konfrontowanie wiedzy
teoretycznej z praktyką, c) ocenę własnego funkcjonowania w toku realizowania zadań
opiekuńczych i wychowawczych (dostrzeganie swoich mocnych i słabych stron), d) ocenę
przebiegu prowadzonych działań oraz realizacji zamierzonych celów, e) konsultacje z
opiekunem praktyk w celu omawiania obserwowanych sytuacji i przeprowadzanych działań, f)
omawianie zgromadzonych doświadczeń w grupie studentów (słuchaczy).

Wykaz literatury podstawowej
Brudnik E., (2003), Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie, Kielce
Cohen L., Manion L., Morrison K., (2003), Wprowadzenie do nauczania, Poznań
Dix P., (2014), Jak oceniać postępy uczniów, Warszawa
Dryden G., Vos J., (2011), Rewolucja w uczeniu, Poznań
Dzierzgowska I., (2007), Jak uczyć metodami aktywnymi, Warszawa
Gołębniak B. D., (2002), Uczenie metodą projektów, Warszawa
Hattie J., (2015), Widoczne uczenie się dla nauczycieli ("Visible learning for teachers"),
Warszawa
Jąder M., (2013), Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Kraków
Kędrecka-Feldman E., (1999), Aktywizować? Ależ to całkiem proste: wybrane metody i
techniki aktywizacji uczniów, Warszawa
Maksymowska E., Sobolewska Z., Werwicka M., (2006), Wychowywać ucząc, Warszawa
(+ przewodnik dla realizatora programu)
Putkiewicz E., (2002), Proces komunikowania się na lekcji, Warszawa.
Sterna D., (2016), Uczę się uczyć. Ocenianie kształtujące w praktyce, Warszawa
Wykaz literatury uzupełniającej
Jąder M., (2010), Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Kraków
Kron F.W., Sofos A., (2003), Dydaktyka mediów, Gdańsk
Kupisiewicz Cz., (2006), Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa
Krzyżewska J., (1998), Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej,
cz.I, Suwałki
Krzyżewska J., (2000), Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej,
cz.II, Suwałki
Vopel W.K., (2002), Umiejętność współpracy w grupach, Kielce, cz.1 i 2.
Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Wykład
Ilość godzin w kontakcie z
prowadzącymi

Ilość godzin pracy studenta

-

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

15

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

15

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

bez kontaktu z
prowadzącymi

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu
Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany
temat (praca w grupie)
Przygotowanie do egzaminu

Powrót

-

Ogółem bilans czasu pracy

30

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

1

Semestr 6
Kursy do wyboru semestr 6
Elementarne równania funkcyjne
Nazwa

Elementarne równania funkcyjne

Nazwa w j. ang.

Elementary functional equations
Zespół dydaktyczny

Koordynator

dr Stanisław Siudut
dr Stanisław Siudut

Punktacja ECTS*

3

Opis kursu (cele kształcenia)
Celem kursu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi równaniami funkcyjnymi i z wybranymi
zastosowaniami tych równań (zarówno praktycznymi jak i w innych działach matematyki).

Warunki wstępne
Wiedza
Umiejętności
Kursy

Znajomość funkcji elementarnych. Podstawowa wiedza z rachunku różniczkowego i
całkowego. Podstawowa wiedza z algebry liniowej.
Umiejętność badania funkcji jednej zmiennej. Umiejętność wyznaczania postaci
funkcjonałów liniowych określonych na przestrzeniach skończonego wymiaru.
Wstęp do logiki i teorii mnogości, Analiza matematyczna 1, Analiza matematyczna 2,
Analiza matematyczna 3, Algebra liniowa 1, Algebra liniowa 2

Efekty kształcenia
Efekt kształcenia dla kursu
Wiedza

W01 Rozumie rolę i znaczenie matematyki (w
szczególności elementarnych równań funkcyjnych) i jej
zastosowań dla rozwoju jednostki i społeczeństwa.

Odniesienie do efektów
kierunkowych

Efekt kształcenia dla kursu

Umiejętności

U01 Potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych
zrozumiałym, także potocznym językiem.

K_U37

U02 Potrafi wyjaśniać związki i relacje między
matematyką elementarną a matematyką wyższą, w
szczególności umie podać przykłady zagadnień z
matematyki elementarnej, do rozwiązania których można
użyć równań funkcyjnych.

K_U37

Efekt kształcenia dla kursu
Kompetencje
społeczne

Odniesienie do efektów
kierunkowych
K_W01

K01 Potrafi formułować opinie na temat podstawowych
zagadnień matematycznych, w tym na temat
elementarnych równań funkcyjnych.

Odniesienie do efektów
kierunkowych
K_K07

Organizacja

Forma zajęć

Ćwiczenia w grupach

Wykład
(W)
A

Liczba godzin

K

L

S

P

25

Opis metod prowadzenia zajęć
Studenci zostaną podzieleni na 2-osobowe grupy, każdej grupie prowadzący przydzieli z zalecanej
literatury referat. Studenci będą wygłaszali swoje referaty na ćwiczeniach, a reszta grupy będzie
zadawać pytania, na koniec referatu będzie czas przewidziany na dyskusję.

E

Inne

Egzamin
pisemny

Egzamin ustny

Praca pisemna
(esej)

Referat

Udział w
dyskusji

Projekt
grupowy

Projekt
indywidualny

x
x
x
x
x

W01
U01
U02
U02
K01

Kryteria oceny

Praca
laboratoryjna

Zajęcia
terenowe

Ćwiczenia w
szkole

Gry
dydaktyczne

E – learning

Formy sprawdzania efektów kształcenia

x
x
x
x
x

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest wygłoszenie referatu na ocenę co najmniej
dostateczną, to znaczy bez błędów merytorycznych i z pełnym uzasadnieniem przejść
dowodowych.

Uwagi

Treści merytoryczne (wykaz tematów)
1. Równanie funkcyjne Cauchy’ego. Różne warianty i zastosowania.
2. Równanie funkcyjne d’Alemberta.
3. Równanie funkcji kwadratowej.
Wykaz literatury podstawowej
1. Z. Moszner, Równania funkcyjne w matematyce szkolnej i nie tylko, Wydawnictwo Naukowe NOVUM,
Płock 2011.
2. Zenon Moszner, O równaniach funkcyjnych, GlobeEdit 2018.
Wykaz literatury uzupełniającej
Christopher G. Small, Functional Equations and How to Solve Them, Springer 2007.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Wykład
liczba godzin w kontakcie z
prowadzącymi

liczba godzin pracy
studenta bez kontaktu z
prowadzącymi

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

25

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

10

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

20

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

10

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany
temat (praca w grupie)
Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia

Powrót

Ogółem bilans czasu pracy

75

Liczba punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika
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Trójki Pitagorejskie oraz Wielkie Twierdzenie Fermata
Nazwa

Trójki Pitagorejskie oraz Wielkie Twierdzenie Fermata

Nazwa w j. ang.

Pythagorean Triples and Fermat’s Last Theorem
Zespół dydaktyczny

Koordynator

mgr Beata Hejmej

mgr Beata Hejmej
Punktacja ECTS*

3

Opis kursu (cele kształcenia)
Celem kursu jest zarysowanie jednego z większych problemów w matematyce jakim jest Wielkie
Twierdzenie Fermata z uwzględnieniem jego historii, problemów pokrewnych oraz omówienie jego
szczególnych przypadków.

Efekty uczenia się

Efekt uczenia się dla kursu

Wiedza

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
specjalności)

W01 Zna podstawowe własności kongruencji.

.
DW_01

W02 Zna podstawowe metody rozwiązywania równań
diofantycznych.

DW_01

W03 Zna zarys historyczny Wielkiego Twierdzenia
Fermata.

DW_01

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
specjalności)

Efekt uczenia się dla kursu

Umiejętności

U01 Potrafi rozwiązywać podstawowe równania
diofantyczne.

DU_01

U02 Potrafi zastosować kongruencje w danym problemie
oraz wykorzystać ich własności do jego rozwiązania.

DU_01

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
specjalności)
D_K01

Efekt uczenia się dla kursu
Kompetencje
społeczne

K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego
dokształcania się i rozwoju osobistego.

Organizacja

Forma zajęć

Ćwiczenia w grupach

Wykład
(W)
A

Liczba godzin

K

L

S

P

E

20

Opis metod prowadzenia zajęć
Zajęcia audytoryjne w formie prezentacji części teoretycznej, przykładów oraz ćwiczeń do rozwiązywania.
Wykorzystanie metod aktywizujących jak praca grupowa.

X

Inne

Egzamin
pisemny

Egzamin ustny

Praca pisemna
(esej)

X
X

X
X
X
X

Referat

Udział w
dyskusji

Projekt
indywidualny

Praca
laboratoryjna

Zajęcia
terenowe

Ćwiczenia w
szkole

Projekt
grupowy

W01
W02
U01
U02

Gry
dydaktyczne

E – learning

Formy sprawdzania efektów uczenia się

X
X
X
X

X

K01

Kryteria oceny

X

Zaliczenie uzyskuje się przez uczestnictwo w zajęciach, aktywny udział w dyskusji.

Uwagi

Treści merytoryczne (wykaz tematów)
1. Zarys historyczny Wielkiego Twierdzenia Fermta.
2. Trójki Pitagorejskie – wprowadzenie problemu, twierdzenia z nim związane, zastosowania oraz
ich uogólnienia.
3. Wielkie Twierdzenie Fermata – rozwiązanie problemu dla potęgi 4 oraz szczególne przypadki dla
potęg nieparzystych.

Wykaz literatury podstawowej
1.
2.
3.
4.

K. Conrad, „Pythagorean Triples”
G. A. Jones, J. M. Jones, „Elementary Number Theory”, Springer, 1998
W. Narkiewicz, „Teoria liczb”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.
J. Gancarzewicz, „Arytmetyka”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000

Wykaz literatury uzupełniającej
1. J. Rutkowski, „Algebra abstrakcyjna w zadaniach”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Wykład
Ilość godzin w kontakcie z
prowadzącymi

Ilość godzin pracy studenta
bez kontaktu z
prowadzącymi

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

20

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

5

Lektura w ramach przygotowania do zajęć

25

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu
Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany
temat (praca w grupie)

25

Przygotowanie do egzaminu

Powrót

Ogółem bilans czasu pracy

50

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

3

Praktyka 2 (praktyka zawodowa pedagogiczna w szkole podstawowej z
zakresu matematyki i zajęć opiekuńczo-wychowawczych)
Nazwa

Praktyka 2
zawodowa pedagogiczna w szkole podstawowej z zakresu matematyki

Nazwa w j. ang.

Mathematical practice at elementary school for pre-service teachers (Practice 2)
Zespół dydaktyczny

Koordynator

Dr Mirosława Sajka

Katedra Edukacji Matematycznej
Punktacja ECTS*

3

Opis kursu (cele kształcenia)
Celem przedmiotu jest praktyczne przygotowanie studenta do nauczania matematyki w szkole
podstawowej, oraz zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami pracy nauczyciela matematyki,
a także kształtowanie u studentów postaw sprzyjających pogłębianiu swojej wiedzy i doskonalenie
warsztatu pracy.
Efekty uczenia się

Efekt uczenia się dla kursu
W01. Wie jak przygotować lekcję matematyki,
dobierając odpowiednio cele, metody i formy pracy
oraz środki dydaktyczne w szkole podstawowej.

Wiedza

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
specjalności)
D_W-01, D_W03,
D_W04, D_W05

W02. Zna elementy aktywności matematycznej oraz
sposoby motywowania uczniów do pracy.

D_W04

W03. Zna sposoby kontroli i oceny pracy uczniów na
lekcji matematyki. Zna dokumentację związaną z
nauczaniem w szkole podstawowej.

D_W04

W04. Zna sposoby wykorzystania nowoczesnych
środków technologicznych w nauczaniu matematyki w
szkole podstawowej.

D_W07

W05. Zna podstawę programową nauczania
matematyki w szkole podstawowej oraz przykłady
programów i planów nauczania.

D_W01, D_W04

Efekt uczenia się dla kursu

U01. Umie pod kątem dydaktycznym odczytać koncepcje
dydaktyczne ujęte w programach i podręcznikach do
nauczania matematyki w szkole podstawowej.

Umiejętności

D_U01, D_U02, D_U03

U02. Potrafi przygotować i przeprowadzić lekcję
matematyki w szkole podstawowej dobierając
odpowiednio cele, metody i formy pracy. Potrafi
wykorzystywać na lekcjach matematyki nowoczesne
środki technologiczne.

D_U03, D_U05, D_U06,
D_U07, D_U09

U03. Potrafi przeprowadzać kontrolę bieżącą pracy
uczniów, a także autoanalizę własnej pracy.

D_U06

U04. Potrafi zanalizować lekcję matematyki pod
względem merytorycznym, dydaktycznym i
organizacyjnym. Potrafi krytycznie i konstruktywnie
zanalizować zaobserwowaną na lekcji sytuację
dydaktyczną.

D_U01, D_U02, D_U06,
D_U08

U05. Potrafi rozwiązywać zadania i problemy
matematyczne tak, jak może to robić uczeń na danym
poziomie nauczania w szkole podstawowej oraz
wskazywać praktyczne zastosowania matematyki.

N_U01, D_U01, D_U03

Efekt uczenia się dla kursu

Kompetencje
społeczne

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
specjalności)

Odniesienie do efektów
dla specjalności
(określonych w karcie
programu studiów dla
specjalności)

K01. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie
potrzebę jej uzupełniania, potrafi formułować pytania
służące pogłębieniu swojej wiedzy.

D_K01

K02. Rozumie konieczność systematycznej pracy,
odznacza się wytrwałością w realizacji projektów, potrafi
pracować zespołowo.

D_K02

K03. Jest praktycznie przygotowany do realizowania
zadań dydaktycznych z zakresu nauczania matematyki w
szkole podstawowej, potrafi poszukiwać rozwiązań
sytuacji problemowych o charakterze dydaktycznym.

D_K03

Organizacja

Forma zajęć

Ćwiczenia w grupach

Wykład
(W)
A

K

L

S

P

Liczba godzin

E

60

Opis metod prowadzenia zajęć
W ramach zajęć praktycznych w szkole ponadgimnazjalnej lub podstawowej studenci obserwują i analizują
lekcje nauczyciela matematyki, a następnie przygotowują lekcje na zadane tematy, opracowując
konspekty, a następnie prowadzą te lekcje, dokonują ich ewaluacji wraz ze szkolnym opiekunem praktyk.
W trakcie trwania praktyki student powinien:
1.
ustalić z opiekunem praktyki szczegółowy harmonogram;
2.
dostarczyć harmonogram opiekunowi akademickiemu (wskazanemu na odprawie);
3.
hospitować lekcje matematyki w liceum lub technikum (prowadzone przez nauczyciela-opiekuna
praktyki lub kolegów z grupy) i omawiać je z opiekunem;
4.
zapoznać się z rozkładami materiału, zeszytami przedmiotowymi; sprawdzaniem kartkówek
i zadań domowych;
5.
przygotowywać i omawiać z opiekunem praktyki konspekty lekcji matematyki, a następnie
prowadzić wymaganą liczbę lekcji;
6.
omawiać przeprowadzone lekcje z opiekunem praktyki;
7.
zapoznać się z pracą wychowawcy, pracą zespołów przedmiotowych i rad pedagogicznych,
współpracą z rodzicami, z pracą kółek zainteresowań z matematyki, opieką nad uczniami słabymi
i uzdolnionymi; z pracowniami, biblioteką, dokumentacją pracy w szkole;
8.
może dodatkowo, w zakresie regulowanym przez Instrukcję Praktyki, hospitować i prowadzić
zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym (np. godziny wychowawcze, zajęcia, w ramach
których uczniowie przygotowują się do różnego rodzaju konkursów).

W01
W02
W03
W04
W05
U01
U02
U03
U04
U05
K01
K02
K03

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Inne

Egzamin
pisemny

Egzamin ustny

Praca pisemna
(esej)

Referat

Udział w
dyskusji

Projekt
grupowy

Projekt
indywidualny

Praca
laboratoryjna

Zajęcia
terenowe

Ćwiczenia w
szkole

Gry
dydaktyczne

E – learning

Formy sprawdzania efektów uczenia się

Kryteria oceny

Pełną dokumentację z przebiegu praktyki:
1) szczegółowe konspekty prowadzonych lekcji matematyki (minimalna liczba:
30),
2) uzupełniony Dzienniczek Praktyki (podpisany przez Dyrektora Szkoły
opieczętowany pieczęciami szkoły wraz z potwierdzeniem realizacji każdej
lekcji hospitowanej i prowadzonej przez szkolnego opiekuna praktyk),
3) szczegółową opinię od szkolnego opiekuna praktyki z oceną w akademickiej
skali ocen (odrębny dokument z pieczęcią szkoły)
student ma obowiązek oddać opiekunowi akademickiemu w terminie do dwóch tygodni
od daty zakończenia praktyki.
Opiekun akademicki z ramienia Instytutu Matematyki ma obowiązek odbycia
przynajmniej jednej hospitacji lekcji studenta podczas jego praktyki zawodowej
pedagogicznej z zakresu matematyki w szkole podstawowej oraz szczegółowego
omówienia i ocenienia hospitowanych zajęć.
Student otrzymuje zaliczenie praktyki na ocenę w skali akademickiej od opiekuna
akademickiego na podstawie analizy przebiegu całej praktyki oraz dostarczonej
dokumentacji.

Uwagi

Treści merytoryczne (wykaz tematów)
Tematyka zajęć związana jest z bieżącymi treściami matematycznymi realizowanymi zgodnie z
programem w klasie, w której odbywa się praktyka studentów i dotyczy dydaktycznego opracowania tych
treści do nauczania w szkole podstawowej.

Wykaz literatury podstawowej
1. Literatura przedmiotów Dydaktyka matematyki dla szkoły podstawowej 1
i Dydaktyka matematyki dla szkoły podstawowej 2.
2. Różne podręczniki i poradniki metodyczne do nauczania matematyki (w szczególności
wykorzystywane w klasach, w których student odbywa praktykę).
Wykaz literatury uzupełniającej
Wybrane artykuły z czasopism dla nauczycieli:
1. Literatura uzupełniająca przedmiotów Dydaktyka matematyki dla szkoły podstawowej
2. Różne podręczniki i poradniki metodyczne do nauczania matematyki.
3. Czasopisma i źródła internetowe, np.:
- Matematyka, czasopismo dla nauczycieli, WSiP, Wrocław.
- Matematyka w szkole, czasopismo nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, GWO, Gdańsk.
- Nauczyciele i Matematyka [NiM], Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, Bielsko-Biała.

Bilans godzinowy zgodny z CNPS (Całkowity Nakład Pracy Studenta)
Wykład
Ilość godzin w kontakcie z
prowadzącymi

Ilość godzin pracy studenta
bez kontaktu z
prowadzącymi

Konwersatorium (ćwiczenia, laboratorium itd.)

60

Pozostałe godziny kontaktu studenta z prowadzącym

5

Lektura w ramach przygotowania do zajęć
(prowadzenie lekcji)

10

Przygotowanie krótkiej pracy pisemnej lub referatu po
zapoznaniu się z niezbędną literaturą przedmiotu

15

Przygotowanie projektu lub prezentacji na podany
temat (praca w grupie)
Przygotowanie do egzaminu

Powrót

Ogółem bilans czasu pracy

90

Ilość punktów ECTS w zależności od przyjętego przelicznika

3

