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Ćwiczenia
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Semestr Zaliczenie z oceną

Praca własna studenta 

Razem

ECTS

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Razem

CEL PRZEDMIOTU

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności prowadzenia dialogu filozoficznego z dziećmi oraz poznanie metod 

filozoficznych służących rozwojowi osobowości dziecka. 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu filozofii oraz psychologii rozwojowej dziecka.

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 w wczesnoszkolnym podnoszące efektywność ich uczenia się i nabywania 

ma wiedzę na temat aksjologii pedagogicznej i etyki pedagogicznej oraz potrafi ją odnieść do 

osobowego i integralnego rozwoju dziecka/ucznia

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 

Wiedza

K_W05  K_W6  K_W7  

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE



U1

U2

U3

K1

K2

K3

potrafi aktywizować uczestników procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz rozwijać 

kompetencje kluczowe dzieci/uczniów, a szczególnie kreatywność, innowacyjność i 

umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów

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

Umiejętności

K_U01  K_U11  K_U12  

potrafi eksperymentować, projektować i wdrażać działania innowacyjne

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

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

pedagogicznych

ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania 

zasad etyki zawodowej, wykazuje cechy refleksyjnego pedagoga

K_K06  K_K08  K_K10  
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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 45

75

3

Filozofowanie z dziećmi jako idea i praktyka wprowadzana w systemach oświatowych wielu państw a 

praktyka polska.

Filozofowanie – naturalna potrzeba dziecka. Pojęcie dialogu filozoficznego i jego uwarunkowania.

RAZEM

STUDIA STACJONARNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Wykorzystanie metod filozoficznych do stymulacji i wzmacniania zdolności dziecka.

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 w wczesnoszkolnym 

ma wiedzę na temat aksjologii pedagogicznej i etyki pedagogicznej oraz potrafi ją odnieść do 

osobowego i integralnego rozwoju dziecka/ucznia

zna najnowsze tendencje humanistycznej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w jej 

teoretycznym i praktycznym wymiarze, jak również pedagogiczne podstawy oddziaływań 

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

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

potrafi aktywizować uczestników procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz rozwijać kompetencje 

kluczowe dzieci/uczniów, a szczególnie kreatywność, innowacyjność i umiejętność samodzielnego oraz 

0Suma

ECTS 0

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

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

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

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

ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki 

zawodowej, wykazuje cechy refleksyjnego pedagoga

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Niestacjonarne

0

0

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Praca własna studenta

Rozwój osobowości indywidualnej i społecznej dziecka w wyniku wykorzystania metod filozoficznych.

Kształcenie myślenia krytycznego, twórczego i wrażliwego u dziecka. 
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Wykład Ćwiczenia

Tytuł/stopień naukowy
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