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EP3_1

Studia II stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

III Forma zaliczenia

Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

15 Razem

60 Praca własna studenta 

75 Razem

3 ECTS

W1

W2

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Wiedza

K_W01  K_W05  K_W7  

CEL PRZEDMIOTU

Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki: opracowanie 

dokumentów o rozbudowanej strukturze, tworzenie opracowań multimedialnych, przetwarzanie i organizowanie danych, korzystanie z 

dostępnych źródeł informacji, komunikowanie się z wykorzystaniem sieci komputerowej.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Ma ogólną świadomość roli, jaką odgrywają współczsne technologie medialne, potrafi korzystać z komputera oraz Internetu, potrafi 

obsługiwać program Office na poziomie podstawowym.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU

zna terminologię z zakresu wychowania i kształcenia, poszerzoną w zakresie pedagogiki 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej

ma pogłębioną wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej 

w przedszkolu i w klasach I-III, zna różnorodne metody aktywizacji dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym podnoszące efektywność ich uczenia się i nabywania 

umiejętności wykorzystywania wiedzy i samodzielnego jej przetwarzania

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Razem 0

Praca własna studenta 

Razem 0

ECTS 3

Ćwiczenia

Kierunek studiów
Edukacja przedszkolna i 

wczesnoszkolna

Moduł kształcenia Polski

Semestr Zaliczenie z oceną

Poziom kształcenia Praktyczny

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 

(modułu)

Metodyka posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny



W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

ma świadomość uczenia się przez całe życie, a tym samym ma świadomość poziomu swojej 

wiedzy i umiejętności, a także konieczności permanentnego podnoszenia swoich kwalifikacji 

pedagogicznych

jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia 

jakości pracy szkoły

jest świadomy swojej roli w formowaniu zachowań i postaw dzieci/uczniów, w tym wobec 

kultury i sztuki; jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań 

pedagogicznych

K_K03  K_K07  K_K08  

Kompetencje społeczne

Umiejętności

K_W01  K_W05  K_W7  

K_U05   K_U9  K_U13  

potrafi eksperymentować, projektować i wdrażać działania innowacyjne

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych charakterystycznych dla edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej

zna najnowsze tendencje humanistycznej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w jej 

teoretycznym i praktycznym wymiarze, jak również pedagogiczne podstawy oddziaływań 

wychowawczych oraz innowacyjne rozwiązania organizacyjne i programowo-metodyczne w 

zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

umie pracować nad własnym rozwojem, zdobywać wiedzę z różnych źródeł i za pomocą 

różnych sposobów, zwłaszcza w odniesieniu do działalności praktycznej w zakresie 

wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
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Kod Opis
Egzamin/

Prace 

kontrolne

Projekty
Aktywność 

na zajęciach

Waga w werfikacji efektów uczenia się 70% 20% 10%

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Stacjonarne

1 15

2 60

75

3

Obsługa mediów społecznościowych

Zasady tworzenia dobrej prezentacji

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Niestacjonarne

0

0

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Praca własna studenta

0Suma

ECTS 3

ma świadomość uczenia się przez całe życie, a tym samym ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, a także konieczności permanentnego podnoszenia swoich kwalifikacji pedagogicznych

jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości 

pracy szkoły

jest świadomy swojej roli w formowaniu zachowań i postaw dzieci/uczniów, w tym wobec kultury i 

sztuki; jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych

Liczba godzin
Temat

potrafi eksperymentować, projektować i wdrażać działania innowacyjne

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

zna terminologię z zakresu wychowania i kształcenia, poszerzoną w zakresie pedagogiki przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej

ma pogłębioną wiedzę metodyczną w zakresie praktycznej działalności pedagogicznej w przedszkolu i 

w klasach I-III, zna różnorodne metody aktywizacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

podnoszące efektywność ich uczenia się i nabywania umiejętności wykorzystywania wiedzy i 

samodzielnego jej przetwarzania

zna najnowsze tendencje humanistycznej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w jej 

teoretycznym i praktycznym wymiarze, jak również pedagogiczne podstawy oddziaływań 

wychowawczych oraz innowacyjne rozwiązania organizacyjne i programowo-metodyczne w zakresie 

edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

umie pracować nad własnym rozwojem, zdobywać wiedzę z różnych źródeł i za pomocą różnych 

sposobów, zwłaszcza w odniesieniu do działalności praktycznej w zakresie wychowania 

przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych charakterystycznych dla edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej

Rodzaje technologii informacyjno-komunikacyjnych

Pedagog i uczeń w informacyjno-komunikacyjnej przestrzeni Internetu - przegląd platform edukacyjnych

RAZEM

STUDIA STACJONARNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Obsługa podstawowych aplikacji biurowych: aplikacja do tworzenia prezentacji w formie graficznej, 

edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny
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Wykład Ćwiczenia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TM. Żukowski, Ty w social mediach. Podręcznik budowania marki osobistej dla każdego, Gliwice 2017.

Uzupełniajaca

J. Simmons, Komputerowy warsztat projektanta, Warszawa 2008.

Instruktaż oprawy graficznej na stronie: www.canva.com

T. Huk, Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną, Wyd. Impuls, Kraków 2011.

Instytut

PROWADZĄCY

Laboratorium/Projekt

LITERATURA

Podstawowa

Rzędowscy, Mistrzowskie prezentacje. Slajdowy poradnik mówcy doskonałego, Gliwice 2018.

Kontakt e-mail

Imię i Nazwisko

Tytuł/stopień naukowy


