
Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia

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

Nazwa w języku angielskim: 
  The pedagogical aspects of the work with the student in a post-
primary school

Język wykładowy:  Polski 

Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany:  filologia polska 

Jednostka realizująca:  Instytut Polonistyki i Neofilologii

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

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

Rok studiów:  I

Semestr:  2 

Liczba punktów ECTS:  2

Imię i nazwisko koordynatora 
przedmiotu: 

 dr Artur Jacek Jędrzejewicz

Imię i nazwisko prowadzących zajęcia: dr Artur Jacek Jędrzejewicz

Założenia i cele przedmiotu:

 
  Przedmiotem wykładów i ćwiczeń jest pedagogika 
  pod kątem pracy z uczniem na III i IV etapie 
  edukacyjnym. Program jest przygotowany pod 
  kątem studentów filologii polskiej z logopedią. 
  W czasie wykładów student otrzyma wiedzę na 
  temat uwarunkowań tak III jak i IV etapu 
  edukacyjnego (od czasu reformy edukacyjnej). 
  W czasie ćwiczeń zapozna się  z najistotniejszymi 
  problemami pedagogicznymi na tych etapach szkolnych 
oraz z możliwościami ich rozwiązywania i rozwoju.  
   

Symbol
efektu

Efekty kształcenia Symbol efektu 
kierunkowegoWIEDZA

W_01
Ma wiedzę o istocie, funkcjach i roli pedagogiki ogólnej w wychowaniu oraz w 
naukach humanistycznych

K_W01

W_02
Ma pogłębioną wiedzę o roli pedagogiki w procesie wychowania K_W01

W_03
Ma wiedzę z zakresu pedagogiki ogólnej, rozróżnia jej dyscypliny i subdyscypliny, 
rozumie ich wpływ na procesy historyczne i cywilizacyjne

K_W09, K_W11,

K_W15

W_04
Dysponuje wiedzą dotyczącą wpływu pedagogiki na kulturę i komunikację 
międzykulturową

K_W03, K_W04,
K_W08, K_W12

W_05
Ma elementarną wiedzę o powiązaniach pedagogiki ogólnej i dyscyplin takich jak: 
filozofia, etyka, historia, społeczeństwo, kultura i inne wybrane

K_W13, K_W16

UMIEJĘTNOŚCI

U_01
Ma poszerzone umiejętności w rozumieniu procesu wychowania ucznia jako 
osoby, obywatela, odrębnego człowieka

K_U09, K_U02

U_02
 Rozpoznaje psychologiczne i społeczne aspekty wychowania na tle rozmaitych 
systemów  pedagogicznych

K_U02, K_U04

http://en.pons.com/translate/english-polish/student
http://en.pons.com/translate/english-polish/the
http://en.pons.com/translate/english-polish/with
http://en.pons.com/translate/english-polish/work
http://en.pons.com/translate/english-polish/the
http://en.pons.com/translate/english-polish/of
http://en.pons.com/translate/english-polish/aspects
http://en.pons.com/translate/english-polish/pedagogical
http://en.pons.com/translate/english-polish/The


U_03

Ma szeroką orientację we wpływie pedagogiki na wychowanie w obrębie 
europejskiego kręgu kulturowego oraz jej uwarunkowań

K_U04, K_U06,

K_U09

U_04
 Umie rozpoznawać i przewidywać skutki oddziaływań pedagogicznych rozmaitych
środowisk: rodzinnego, szkolnego, grup nieformalnych, lokalnego i globalnego 

K_U03, K_U04,

K_U09, K_U17

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01
Jest pełnym realizmu, empatii, a w miarę potrzeb także krytycznym obserwatorem,
uczestnikiem i moderatorem procesów wychowawczych

K_K9

K_02
Potrafi ze świadomością i zrozumieniem reagować na dynamiczne zmiany 
cywilizacyjne i kulturowe współczesnego świata  K_K06, K_K10

Forma i typy zajęć:  Wykłady i ćwiczenia: 15 + 15 (30 godz.).  

Wymagania wstępne i dodatkowe:

1. Poznanie teorii, praktyki zastosowania pedagogiki na II i IV etapie edukacyjnym.

Zapoznanie z pomocami wspierającymi przyszłą praktykę zawodową i rozwój osobisty.

Treści modułu kształcenia:

 Program wykładów:

  Retrospektywa; przypomnienie podstawowych pojęć pedagogiki.

  Szkoła jako instytucja społeczna i wychowawcza. 

  Uczeń jako Osoba i jednostka na każdym etapie rozwoju: 

    - Aktywizowanie, inspirowanie, indywidualny rozwój zainteresowań

   -  Potrzeby a zainteresowania na w szkole ponadpodstawowej 

   Aktywizowanie, inspirowanie, indywidualny rozwój zainteresowań

   - Modele i style wychowania i nauczania

  - Poza szkolne środowiska oddziaływania wychowawczego

  Role nauczyciela (dawniej a dziś): tradycja vs. współczesność. 

     - Szkoła XXI wieku:

     - Adaptacja vs. Emancypacja

    - Progresywizm

     - Kontekst kulturowy, rozwojowy,  społeczny etc.

  Egzaminy, ewaluacja a uczeń:

   - Przygotowanie uczniów na stresy egzaminacyjne

   - Rola obowiązku a "przymus" w szkole

  - "Być" w świecie powszechnej konkurencji

  Współczesna cywilizacja -możliwości i zagrożenia: 

    - Cyberkultura a kultura

    - Nowe media a edukacja

    Pedagogika kultury jako szansa w szkole ponadpodstawowej:

    - Specyfika i profile

   -  właściwe przygotowanie do wyboru studiów.

Program ćwiczeń:

    Uczeń i nauczyciel w szkole ponadpodstawowej: 

   - Specyfika uwarunkowań rozwojowych

   - Komunikacja interpersonalna jako podstawa

  - Rozwijanie umiejętności społecznych

   - Model asertywny jako podstawa komunikacji

    C.d. asertywności - kultura w szkole, poza nią 

  Pedagogika alternatywna jako metoda na "odstresowanie szkoły":



    - Summerhill; specyfika. 

   Specyfika nauczania i uczenia w szkole ponadpodstawowej:

   - Wzory, style, cele.

   - Między szkołą podstawową a liceum.

   - Problemy interpersonalne: agresja, eskapizm, uzależnienia.

   - Psychopedagogika jako pomoc w obliczu dysfunkcji

   Współczesna szkoła w szkole ponadpodstawowej: typowe problemy wychowawcze (na przykładzie filmów):

      Klasa (Entre les murs),  scen. i reż. Cantet L., Francja 2008
      Mr Harvey i jego klasa (Mr Harvey lights a candle), reż. White S. Anglia 2005
      Sala samobójców, scen i reż. Komasa J. Polska 2011   
      Słoń (Elephant), scen. i reż. Van Sant G., USA 2003

 Literatura podstawowa:

     
      
      Neill A.S.; Nowa Summerhill, Warszawa 1998 
       Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2004                                          
       Pedagogika, red. naukowa; Wiesław Ciechankiewicz, Warszawa 2008  
       Pedagogika Kultury; wychowanie do wyboru wartości; red. B. Żurakowski, Kraków 2003  
      Śliwerski B.; Pedagogika alternatywna. Dylematy teorii, Kraków 2000

      Filmy:

      Klasa (Entre les murs),  scen. i reż. Cantet L., Francja 2008
      Mr Harvey i jego klasa (Mr Harvey lights a candle), reż. White S. Anglia 2005
      Sala samobójców, scen i reż. Komasa J. Polska 2011   
      Słoń (Elephant), scen. i reż. Van Sant G., USA 2003
     

Literatura dodatkowa:

      Lindbergh Ch.: Szkoła bez lęku., Warszawa 1992

       Schoenbeck von H.: Szkoła z ludzką twarzą., Kraków 2001                                                               

       Edukacja medialna, red. J. Gajda, S.Juszczyk, B.Siemieniecki, K.Wenta, Toruń 2002

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne:

 Wykład  z zastosowaniem środków multimedialnych: komputer, projektor, fragmenty programów, filmów 

 (edukacyjnych, dokumentalnych i fabularnych) dotyczących przedmiotu. 

 Ćwiczenia: dyskusja na tematy z wykładu, debaty na temat lektur, ćwiczenia interpersonalne w małych grupkach, 

  referat z prezentacją multimedialną.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta:

  Dygresyjne i refleksyjne pytania do studentów w trakcie toku wykładów. Otrzymanie informacji zwrotnej

  od słuchaczy wykładów i ćwiczeń. Wgląd w aktywność studentów w czasie ćwiczeń. 

  Rozmowy w czasie konsultacji. Kolokwium oraz rozmowa.  

Forma i warunki zaliczenia:

    Warunek uzyskania zaliczenia - na ocenę - wykładu i ćwiczeń: końcowe zaliczenie wiedzy z wykładów 

    i umiejętności nabytych w trakcie ćwiczeń w formie pracy pisemnego eseju  "pedagogicznego".  

    Zaliczenie i zaliczenie na ocenę.  
   Poprawa w formie rozmowy z prowadzącym w terminach ustalonych przez UPH. 

Bilans punktów ECTS*:



Aktywność Obciążenie studenta

 Udział w wykładach 15 godz.

 Udział w ćwiczeniach 15 godz.

Praca własna studenta 20 godz.

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz.

Punkty ECTS za przedmiot  2

* rozpisać na studia stacjonarne i niestacjonarne
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