
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: 
 Pedagogiczne aspekty pracy z uczniem w szkole 
podstawowej

Nazwa w języku angielskim: 
 The pedagogical aspects of the work with the student on the primary 
school

Język wykładowy: Polski

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Filologia polska

Jednostka realizująca:  Instytut Pedagogiki

Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): fakultatywny

Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): pierwszego stopnia

Rok studiów: pierwszy

Semestr: drugi

Liczba punktów ECTS:  2 ECTS

Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Alicja Antas-Jaszczuk

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Alicja Antas-Jaszczuk

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest przygotowanie pedagogiczne 
do nauczania na II etapie edukacyjnym ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień związanych z 
rozwojem dziecka, specyficznymi formami 
aktywności oraz problemami dysharmonii 
i zaburzeń rozwojowych. Dostarczenie wiedzy i 
umiejętności z zakresu zagadnień związanych z 
funkcjonowaniem uczniów i nauczycieli w sytuacji 
szkolnej.

Symbol
efektu

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowegoWIEDZA

HSN_W01 posiada wiedzę na temat głównych środowisk wychowawczych, ich 
specyfiki i procesów w nich zachodzących

MN_W05

HSN_W02
posiada wiedzę na temat projektowania i prowadzenia badań 
diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do 
wybranych etapów edukacyjnych i uwzględniającą specjalne potrzeby 
edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju

MN_W06

HSN_W03

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

MN_W08

HSN_W04

posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i
dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności 
pedagogicznej (nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i 
oddziałach specjalnych oraz integracyjnych)

MN_W10



UMIEJĘTNOŚCI

HSN_U01
potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu psychologii w celu 
diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych, 
dobierania strategii działań praktycznych w szkole podstawowej, w pracy 
dydaktycznej i wychowawczo- opiekuńczej nauczyciela historii

MN_U02

HSN_U02

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

MN_U03

HSN_U03
posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie 
sytuacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie 
wyników obserwacji i formułowanie wniosków

MN_U05

HSN_U04 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do 
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
związanych z odpowiednimi etapami edukacyjnymi

MN_U07

HSN_U05
potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów 
pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz 
inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie

MN_U10

HSN_U06

potrafi pracować z dziećmi, indywidualizować zadania i dostosowywać 
metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w 
świecie i w nauce

MN_U11

HSN_U07

potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i 
wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne 
pozwalające na realizację działań pedagogicznych (dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z 
innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów

MN_U13

KOMPETENCJE

HSN_K01
ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań 
pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w 
stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

MN_K03

HSN_K02
odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje 
działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze)

MN_K06

Forma i typy zajęć:
 Wykład 15 godzin.
Ćwiczenia 15 godzin.

Wymagania wstępne i dodatkowe:

Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki

Treści modułu kształcenia:

Progi  edukacyjne.  Adaptacja w zmieniającej  się rzeczywistości  szkolnej,  pierwsze wybory edukacyjne.
Wstępna orientacja zawodowa. Ambicje i aspiracje. Motywacja. 
Praca opiekuńczo-wychowawcza nauczyciela w szkole podstawowej. Program wychowawczy. Edukacja
zdrowotna, programy profilaktyczne. Tworzenie klimatu wychowawczego. Dynamika grupy uczniowskiej.
Współpraca  i  współdziałanie  uczniów.  Rozwiązywanie  konfliktów,  mediacje.  Stymulowanie  rozwoju
społeczno-moralnego dzieci.  
Bezpieczeństwo dzieci w szkole i poza szkołą (zajęcia terenowe, wycieczki). Ochrona zdrowia dziecka.



Edukacja dla bezpieczeństwa – dbałość o bezpieczeństwo własne oraz innych.  Współpraca szkoły ze
środowiskiem i nauczyciela z rodzicami dzieci.

Literatura:

Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, WAiP, Warszawa 2008

Kostkiewicz J., Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej, Stalowa Wola, 1997

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2001

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 2003

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

Wykład, ćwiczenia, prezentacje, analiza przypadku, dyskusja, uczenie się w oparciu o problem

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

Zaliczenie na ocenę
Ocena prezentacji
Udział w dyskusjach

Forma i warunki zaliczenia:

 zaliczenie na ocenę
Wykład – zaliczenie w formie pisemnej
Kryteria oceny: 0 – 50 % - niedostateczny
                         51 - 60% - dostateczny
                         61 - 70% - dostateczny plus
                         71 – 80% - dobry
                         81 – 90% - dobry plus
                         91 – 100% bardzo dobry
Ćwiczenia:
Aktywny udział w zajęciach
Systematyczne przygotowywanie się do zajęć
Przygotowanie prezentacji

Bilans punktów ECTS:

Studia stacjonarne

Udział w wykładach– 15 godzin
Udział w ćwiczeniach - 15 godzin
Udział w konsultacjach - 5 godzin
Lektura literatury – 5 godzin
Przygotowanie do zaliczenia – 10 godzin

Sumaryczne obciążenie pracą studenta - 50 godz.
Razem – 2 pkt. ECTS


