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CEL PRZEDMIOTU

Celem przedmiotu jest z jednej strony uświadomienie roli współczesnych mediów w wychowywaniu dzieci - ukazanie możliwości, które 

można kreatywnie i pożytecznie wykorzystać, jak i zagrożeń, które mogą mieć destrukcyjny wpływ na ich rozwój. Z drugiej zaś strony 

przedmiot ma przedstawić narzędzia medialne, jakie pedagog może wykorzystać w swojej pracy.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Ma ogólną wiedzę na temat funkcjonowania mediów, korzysta z komputera oraz Internetu, ma ogólną świadomość pozytywnych i 

negatywnych aspektów oddziaływania mediów.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU

zna terminologię z zakresu wychowania i kształcenia, poszerzoną w zakresie pedagogiki 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej
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Umiejętności

K_W01  K_W05  K_W7  

K_U05   K_U9  K_U12  
potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych charakterystycznych dla edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej

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

umie pracować nad własnym rozwojem, zdobywać wiedzę z różnych źródeł i za pomocą 

różnych sposobów, zwłaszcza w odniesieniu do działalności praktycznej w zakresie 

wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Kompetencje społeczne

potrafi eksperymentować, projektować i wdrażać działania innowacyjne

jest świadomy swojej roli w formowaniu zachowań i postaw dzieci/uczniów, w tym wobec 

kultury i sztuki; jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań 

pedagogicznych

K_K03  K_K07  K_K08  

ma świadomość uczenia się przez całe życie, a tym samym ma świadomość poziomu swojej 

wiedzy i umiejętności, a także konieczności permanentnego podnoszenia swoich kwalifikacji 

pedagogicznych

jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia 

jakości pracy szkoły
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RAZEM

STUDIA STACJONARNE

Problematyka pedagogiki medialnej. Cele i zadania edukacji medialnej

Liczba godzin
Temat

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

zna terminologię z zakresu wychowania i kształcenia, poszerzoną w zakresie pedagogiki przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej

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

umie pracować nad własnym rozwojem, zdobywać wiedzę z różnych źródeł i za pomocą różnych 

sposobów, zwłaszcza w odniesieniu do działalności praktycznej w zakresie wychowania 

przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

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

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych charakterystycznych dla edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej

Rodzaje mediów oraz ich wpływ na życie współczesnego człowieka

Kompetencje medialne współczesnego człowieka

0Suma

ECTS 0

ma świadomość uczenia się przez całe życie, a tym samym ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, a także konieczności permanentnego podnoszenia swoich kwalifikacji pedagogicznych

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

pracy szkoły

jest świadomy swojej roli w formowaniu zachowań i postaw dzieci/uczniów, w tym wobec kultury i 

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

potrafi eksperymentować, projektować i wdrażać działania innowacyjne

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Praca własna studenta

Niestacjonarne

0

0

Media w procesie dydaktycznym. 

Rola mediów w rozwoju dzieci - aspekty pozytywne i negatywne
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