
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 organizowanie zajęć w świetlicy szkolnej

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

Wiedza

K_W05  K_W7  K_W10  

CEL PRZEDMIOTU

Zapoznanie studenta z metodyką pracy wychowawczo-opiekuńczej w świetlicy szkolnej. Stwarzanie okazji do sprawdzenia swojej wiedzy i 

umiejętności w praktycznej działalności tej placówki. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Przedmioty z zakresu pedagogiki ogólnej i opiekuńczej, psychologii rozwojowej oraz metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej

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

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE



W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Umiejętności

K_W05  K_W7  K_W10  

K_U01  K_U7  K_U8  
Posiada umiejętność inicjowania i organizowania działalności pedagogicznej w obszarze 

wychowania przedszkolnego i edukacji 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)

Wykorzystując wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin 

naukowych, potrafi opisywać i analizować złożone problemy edukacyjne, wychowawcze, 

opiekuńcze w wybranym obszarze praktyki pedagogicznej

Kompetencje społeczne

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z pedagogiki, psychologii, socjologii do 

analizowania i interpretowania różnego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także 

motywów i wzorów zachowań dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Posługuje się normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się przede wszystkim 

szacunkiem dla godności każdego człowieka,  ma świadomość istnienia etycznego wymiaru 

diagnozowania uczniów i ich terapii

K_K01  K_K05  K_K06  

Pracuje efektywnie w zespole, pełniąc różne role; posiada umiejętność współpracy 

z nauczycielami, pedagogami, specjalistami i rodzicami dzieci/uczniów oraz innymi 

członkami społeczności przedszkolnej/ szkolnej oraz lokalnej

Jest wrażliwy na wszelkie problemy uczestników procesów edukacyjnych i wychowawczych, 

jednocześnie jest gotowy do angażowania swojej  wiedzy i umiejętności w ich jak najlepsze 

rozwiązywanie
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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 40

70

RAZEM

STUDIA STACJONARNE

Metody i formy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej. Planowanie działań w świetlicy. 

Tworzenie planów działalności: rocznych, miesięcznych, tygodniowych

Liczba godzin
Temat

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z pedagogiki, psychologii, socjologii do analizowania i 

interpretowania różnego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów 

zachowań dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

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)

Wykorzystując wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych, 

potrafi opisywać i analizować złożone problemy edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze w wybranym 

obszarze praktyki pedagogicznej

Posiada umiejętność inicjowania i organizowania działalności pedagogicznej w obszarze wychowania 

przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Świetlica szkolna jako forma opieki i wychowania dzieci i młodzieży w Polsce. Historia świetlic 

szkolnych. 

Analiza uwarunkowań i organizacji funkcjonowania świetlicy szkolnej. 

0Suma

Pracuje efektywnie w zespole, pełniąc różne role; posiada umiejętność współpracy z nauczycielami, 

pedagogami, specjalistami i rodzicami dzieci/uczniów oraz innymi członkami społeczności 

przedszkolnej/ szkolnej oraz lokalnej

Jest wrażliwy na wszelkie problemy uczestników procesów edukacyjnych i wychowawczych, 

jednocześnie jest gotowy do angażowania swojej  wiedzy i umiejętności w ich jak najlepsze 

rozwiązywanie

Posługuje się normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się przede wszystkim szacunkiem 

dla godności każdego człowieka,  ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania uczniów 

i ich terapii

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Praca własna studenta

Niestacjonarne

0

0

Praca własna studentów prezentująca przebieg zajęć dotyczących: integracji, komunikacji, współpracy, 

motywowania, relaksacji, specjalnych okazji np. urodziny ucznia, 

Zajęcia w wybranych placówkach
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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

Gajewska G., Bazydło-Stodolna K., Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy: scenariusze 

zajęć wychowawczych, T. VIII, Zielona Góra 2005.

Uzupełniajaca

Gajewska G., Szczęsna A., Rewińska E.,  Teoretyczne i metodyczne aspekty kalendarza wychowawcy: scenariusze zajęć 

wychowawczych, T. V, Zielona Góra 2002, 2008

Strony internetowe świetlic szkolnych

Akty prawne regulujące funkcjonowanie świetlic w Polsce.

LITERATURA

Podstawowa

Czasopismo „Świetlica w Szkole” 2009 - 2017 www.swietlicawszkole.pl.


