
Kod 

przedmiotu
P_04-2

Studia II stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Warszatowy Język wykładowy

II Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

30 Praca własna studenta 

60 Razem

3 ECTS

W1

W2

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

ma  wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych na poziomie wczesnej 

edukacji

Wiedza

Umiejętności

K_W03  K_W6  

CEL PRZEDMIOTU
Kształtowanie kompetencji do międzykulturowego komunikowania się. Problematyka dotyczy różnicy kulturowej jej rozpoznawania i 

opracowywania w procesie edukacyjnym. W związku z tym, budowanie tej kompetencji wymaga refleksji nad znaczeniem kultury dla 

tożsamości człowieka i uświadomienia jakie procesy społecznego komunikowania się budują tożsamość kulturową grupy

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU

ma pogłębioną wiedzę o kontekście kulturowym więzi społecznych i o rządzących nimi 

prawidłowościach istotnych z punktu widzenia edukacji międzykulturowej

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Razem

Praca własna studenta 

Razem

ECTS

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)
Warsztaty edukacja międzykulturowa w przedszkolu i w szkole

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny



U1

K1

est wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z 

otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do 

aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne

K_K05  

potrafi aktywizować uczestników procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz rozwijać 

kompetencje  dzieci/uczniów do zachowań tolerancyjnych oraz szacunku dla innych kultur, a 

szczególnie kreatywność, innowacyjność i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego 

Kompetencje społeczne

K_U11  
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Kod Opis
Egzamin/

Prace 

kontrolne

Projekty
Aktywność 

na zajęciach

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

W1

W2

U1

K1

Stacjonarne

1 30

2 30

60

3

Tożsamość kulturowa: zbiorowości; grupowa i indywidualna. Metodologia analizy tożsamości 

kulturowej: identyfikacja i walencja kulturowa,profile tożsamości diagnoza potrzeb kulturowych. 

Człowiek pogranicza. Typy pograniczy. Charakterystyka pojęć: autochton, dyfuzja kultur, symbioza 

kulturowa.

Zasady projektowania działań z zakresu edukacji międzykulturowej dziecka; przykłady dobrych praktyk.

 Postawy wobec różnic kulturowych: zgeneralizowane postawy wobec odmienności: etnocentryzm i 

relatywizm kulturowy

 Metody, środki dydaktyczne oraz formy organizacyjne działalności edukacyjnej stosowane w edukacji 

międzykulturowej  dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego - projektowanie zajeć dla dzieci 

Niestacjonarne

0

0

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Praca własna studenta

0Suma

ECTS 0

est wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym 

z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Kulturowe konteksty społecznego funkcjonowania zbiorowości, grup czy jednostek: kultura jako 

komunikacja – koncepcja symbolu kulturowego i artefaktu kultury

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

ma pogłębioną wiedzę o kontekście kulturowym więzi społecznych i o rządzących nimi 

prawidłowościach istotnych z punktu widzenia edukacji międzykulturowej

ma  wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych na poziomie wczesnej edukacji

potrafi aktywizować uczestników procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz rozwijać kompetencje  

dzieci/uczniów do zachowań tolerancyjnych oraz szacunku dla innych kultur, a szczególnie 

Edukacja wielokulturowa a edukacja międzykulturowa –definiowanie pojęć, cele, obszary realizacji.

Relacje społeczne a odmienność kulturowa, problematyka migracji i uchodźstwa – wyzwania wczesnej 

edukacji międzykulturowej 

RAZEM

STUDIA STACJONARNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Wybrane zagadnienia z zakresu metodyki i projektowania edukacji międzykulturowej w przedszkolu i 

klasach I-III

Liczba godzin
Temat



1

2

1

2

3
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