
Kod 

przedmiotu
P_04-3

Studia II stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Warszatowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

40 Praca własna studenta 

70 Razem

3 ECTS

W1

W2

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 

(modułu)
Warsztaty edukacja dla przedsiębiorczości

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

Zapoznanie studentów z poglądami na edukację dla przedsiębiorczości iwłaściwymi dla niej metodami nauczania,  które sprzyjają 

kształtowaniu przedsiębiorczej postawy

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Pedagogika ogólna, dydaktyka, psychologia ogólna, szczegółowe metodyki nauczania i wychowania

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU

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

Wiedza

K_W05  K_W7  K_W10  

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE



W3

U1

U2

U3

K1

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

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz skutecznie wykorzystuje 

technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej 

Posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań – norm- procedur i dobrych praktyk 

stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, 

edukacja wczesnoszkolna w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach 

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

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych charakterystycznych dla edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Kompetencje społeczne

Umiejętności

K_W05  K_W7  K_W10  

 K_U9  K_U10  K_U12  

Potrafi eksperymentować, projektować i wdrażać działania innowacyjne

Jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia 

jakości pracy szkoły
K_K07  
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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

Stacjonarne

1 30

2 40

70

3

Podstawowa terminologia (przedsiębiorczość, postawy i intencje przedsiębiorcze, innowacyjność, 

kreatywność, inicjatywność)

Przedsiębiorcze metody nauczania czyli metody nauczania sprzyjające kształtowaniu przedsiębiorczej 

postawy. Przedsiębiorcza pedagogika a pedagogika tradycyjna. Piramida zapamiętywania w procesie 

nauczania - uczenia się w ujęciu E. Dale’a

RAZEM

STUDIA STACJONARNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Metody nauczania: oglądowe (oparte na obserwacji), werbalne (oparte na słowie), praktyczne, gry 

dydaktyczne i nauczania programowanego 

Liczba godzin
Temat

Potrafi eksperymentować, projektować i wdrażać działania innowacyjne

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

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

Posiada wiedzę na temat metodyki wykonywania zadań – norm- procedur i dobrych praktyk 

stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, edukacja 

wczesnoszkolna w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz 

integracyjnych)

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

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych charakterystycznych dla edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej

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

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz skutecznie wykorzystuje technologie 

informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej 

0Suma

ECTS 0

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

pracy szkoły

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Praca własna studenta

Niestacjonarne

0

0

Metody nauczania przedsiębiorczego: metody problemowe,  programowane,eksponujące, praktyczne i 

metody zintegrowane. Metody  przedsiębiorcze  w  ogólnej  typologii  metod nauczania

Praktyczne zastosowanie metod nauczania przedsiębiorczego

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA



1

2

1

2

Wykład Ćwiczenia

Kontakt e-mail

Imię i Nazwisko

Tytuł/stopień naukowy

Instytut

PROWADZĄCY

Laboratorium/Projekt

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kupisiewicz Cz., Podstawy dydaktyki, WSiP, Warszawa 2009.
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Wach K., Szkoły wyższe w służbie dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we 

Wrocławiu”, nr 95 (2002)
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