
Kod 

przedmiotu
EP2_3

Studia II stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Warszatowy Język wykładowy

III Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

50 Praca własna studenta 

80 Razem

4 ECTS

W1

W2

W3

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 

(modułu)

Warsztaty grafika, film i dźwięk w pracy nauczyciela przedszkolnego i 

wczesnoszkolnego 

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 Zaliczenie z oceną

Praca własna studenta 

Razem

ECTS

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Razem

CEL PRZEDMIOTU

Dostarczenie studentom wiedzy dotyczącej pojęć z zakresu filu i dzięku. Ukazanie znaczenia filmu i dzwięku jako metody wspomagających 

pracę pedagoga.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Znajomośc podstawowych informacji z zakresu filmu i dzwięku, umiejętność łączenia mediów w obszarze pedagogicznym, znajomość i chęć 

odkrywania nowinek technologiczch.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU

zna terminologię używaną w�pedagogice oraz jej zastosowanie w�dyscyplinach pokrewnych na 

poziomie rozszerzonym

ma pogłębioną i� rozszerzoną wiedzę o� źródłach i� miejscu pedagogiki w�systemie nauk oraz 

o�jej przedmiottowych i�metodologicznych powiązaniachz�innymi dyscyplinami nauk 

ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i�nauczania oraz innych 

procesów edukacyjnych

Wiedza

K_W01  K_W03  K_W10  

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE



U1

U2

U3

K1

K2

K3

Potrafi projektować określone tematycznie cykle zajęć w przedszkolu i w klasach I – III, 

profesjonalnie formułować ich cele oraz dobierać różnorodne metody i techniki ktywizujące 

wychowanków i rozbudzające ich zainteresowania

Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy do realizacji 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz wykorzystywać nowoczesne 

technologie do pracy dydaktycznej

Kompetencje społeczne

Umiejętności

K_U7  K_U11  K_U13  

Potrafi projektować proces dydaktyczno-wychowawczy stosując zarówno tradycyjne, jak też 

innowacyjne i alternatywne sposoby realizacji przyjętych celów

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

gotowy do realizowana wyzwań zawodowych wykazuje aktywność, podejmuje trud i 

odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych
Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje 

i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których 

dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i  pośrednio 
Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w 

środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu 

studiowanej dyscypliny i budowania warsztatu pracy pedagoga

K_K01  K_K03  K_K11  
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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 30

2 50

80

4

Praca metodą projektu na podstawie filmu "Tarapaty"

RAZEM

STUDIA STACJONARNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Stymulowanie do działań twórczych

Analiza dzieła filmowego w oparciu o nabytą wiedzę, poszerzoną o szczegółową problematykę dotyczącą 

omawianych przykładów.

Rola filmu animowanego w pracy nauczyciela

Temat

Potrafi projektować proces dydaktyczno-wychowawczy stosując zarówno tradycyjne, jak też 

innowacyjne i alternatywne sposoby realizacji przyjętych celów

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

zna terminologię używaną w�pedagogice oraz jej zastosowanie w�dyscyplinach pokrewnych na poziomie 

rozszerzonym

ma pogłębioną i� rozszerzoną wiedzę o� źródłach i� miejscu pedagogiki w�systemie nauk oraz o�jej 

przedmiottowych i�metodologicznych powiązaniachz�innymi dyscyplinami nauk 

ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i�nauczania oraz innych procesów 

edukacyjnych

Potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy do realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy 

Potrafi projektować określone tematycznie cykle zajęć w przedszkolu i w klasach I – III, profesjonalnie 

formułować ich cele oraz dobierać różnorodne metody i techniki ktywizujące wychowanków i 

Obraz i dźwięk w pracy pedagogicznej - wprowadzenie do problematyki.

Wykorzystanie mediów edukacyjnych 

0Suma

ECTS 0

jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych, jest gotowy do 

realizowana wyzwań zawodowych wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w 

Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i 

prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się 

Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach 

społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny i 

Liczba godzin

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Niestacjonarne

0

0

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Praca własna studenta

 Praca metodą projektu na podstawie filmu "Był sobie pies"



1

2

1

Wykład Ćwiczenia

Tytuł/stopień naukowy

LITERATURA

Podstawowa

A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 1998.

Kontakt e-mail

Imię i Nazwisko

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W. Strykowski, Rola mediów i edukacji medialnej we współczesnym społeczeństwie,  Katowice 2003.

Uzupełniajaca

J. Jędryczkowski, Prezentacje multimedialne w pracy nauczyciela,  Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona 

Góra 2008.

Instytut

PROWADZĄCY

Laboratorium/Projekt


