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przedmiotu
EP1_1

Studia II stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Przygotowanie w zakresie 

pedagogiczno-psychologicznym 
Język wykładowy

I Forma zaliczenia

15 Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium
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30 Razem

45 Praca własna studenta 

75 Razem

3 ECTS

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 

(modułu)
Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Poziom kształcenia Praktyczny

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów
Edukacja przedszkolna i 

wczesnoszkolna

Moduł kształcenia Polski

Semestr Egzamin

Praca własna studenta 

Razem

ECTS

CEL PRZEDMIOTU

Zapoznanie studentów z wybranymi teoriami człowieka jako podstawą pedagogiki i edukacji w dzieciństwie. Poszerzenie wiedzy studentów 

wzakresie wybranych zagadnień dotyczących edukacji przedszkolnej.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Psychologiczna wiedza o dziecku w wieku przedszkolnym oraz o procesach uczenia się. Wiedza o metodach nauczania oraz formach

organizacyjnych w procesie uczenia się i wychowania dzieci w wieku przedszkolnym, znaczeniu środków dydaktycznych w edukacji dziecka.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Razem

Wiedza

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE



W1

U1

K1

Potrafi wyjaśnić pojęcia: jakość edukacji, pajdocentryzm, pedaologia; wymienić trzy nurty 

badań nad dzieckiem i dzieciństwem pedagogice i humanistyce, wskazać wydarzenia 

wskzujące na aktualność pajdocentryzmu w pedagogice teoretycznej i praktycznej, podać 

przykłady krytyki pajdocentryzmu,  wyjaśnić pojęcie przemoc symboliczna, podać przykłady 

przemocy symbolicznej w przedszkolu, scharakteryzować modernistyczną konstrukcję 

dzieciństwa, podać przykłady useryjniania i ujarzmiania dzieci w przedszkolu, wymienić 

dotychczasowe działania MEN w obszarze edukacji przedszkolnej i porządane kierunki 

zmian w edukacji przedszkolnej

umie argumentować własne stanowisko, prezentować poglądy w odniesieniu do wybranych 

koncepcji dziecka i dzieciństwa i przejawów pedagogicznych działań

Kompetencje społeczne

świadomie określa swoją postawę wobec istoty i celów edukacji oraz podstawowych 

aspektów filozofii nauczania, odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, mając 

świadomość konieczności pracy z grupą i pełnienia w niej różnych ról

Umiejętności

K_K04  

K_U6  

K_W02  
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Kod
Egzamin/

Prace 

kontrolne

Projekty
Aktywność 

na zajęciach

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

W1

U1

K1

Potrafi wyjaśnić pojęcia: jakość edukacji, pajdocentryzm, pedaologia; wymienić trzy nurty badań nad 

dzieckiem i dzieciństwem pedagogice i humanistyce, wskazać wydarzenia wskzujące na aktualność 

pajdocentryzmu w pedagogice teoretycznej i praktycznej, podać przykłady krytyki pajdocentryzmu,  

wyjaśnić pojęcie przemoc symboliczna, podać przykłady przemocy symbolicznej w przedszkolu, 

scharakteryzować modernistyczną konstrukcję dzieciństwa, podać przykłady useryjniania i ujarzmiania 

dzieci w przedszkolu, wymienić dotychczasowe działania MEN w obszarze edukacji przedszkolnej i 

porządane kierunki zmian w edukacji przedszkolnej

Opis

Kapitał edukacyjny w rodzinie z klasy średniej a sukces dziecka

Niepubliczne przedszkola. Prawne aspekty organizacji - wizyta w niepublicznym przedszkolu

Przemoc symboliczna w przedszkolu. Rodzaje - badania - kategorie - obserwacje w przedszkolu 

publicznym

Pajdocentryzm w naukach o wychowaniu, krytyka i aktualność pajdocentryzmu w pedagogice 

teoretycznej i praktycznej

Przedszkole instytucją wspierającą, czy hamującą rozwój dziecka? O możliwościach, pozorach, 

zanidbaniach i poszukiwaniu rozwiązań w edukacji najmłodszych - wizyta w przedszkolu publicznym

RAZEM

Modernistyczna konstrukcja dzieciństwa, przejawy useryjniania i ujarzmiania dzieci w przedszkolu

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

STUDIA STACJONARNE

Dziecko w centrum pedagogiki i zmiany społecznej

Liczba godzin
Temat

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Jakość edukacji przedszkolnej. Ujęcia - badania - rozwiązania

Edukacja zróżnicowana ze względu na płeć w instytucjach "Sternika". Przykład z Polski 

Badania nad dzieckiem i dzieciństwem współczesną kontynuacją pajdocentryzmu

umie argumentować własne stanowisko, prezentować poglądy w odniesieniu do wybranych koncepcji 

dziecka i dzieciństwa i przejawów pedagogicznych działań

Dziecko w doświadczeniach zawodowych nauczycieli przedszkolnych

świadomie określa swoją postawę wobec istoty i celów edukacji oraz podstawowych aspektów filozofii 

nauczania, odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, mając świadomość konieczności pracy 

z grupą i pełnienia w niej różnych ról

Przedstawienie sylabusa przedmiotu i zapoznanie z grupą studentów. Wspomnienia i doświadczenia z 

edukacji w dzieciństwie - dyskusja

Program przedszkolny Reggio Emilia. Konstruowanie - zasady pracy - rola nauczyciela - rodzice



Stacjonarne

1 30

2 45
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3

0Suma

Niestacjonarne

0

0

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Praca własna studenta

ECTS 0
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