
Kod 

przedmiotu
P_03-4

Studia II stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

III Forma zaliczenia

Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

15 Razem

60 Praca własna studenta 

75 Razem

3 ECTS

W1

U1

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 

(modułu)
Projektowanie imprez i uroczystości

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Poziom kształcenia Praktyczny

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

Kierunek studiów
Edukacja przedszkolna i 

wczesnoszkolna

Moduł kształcenia Polski

Semestr Zaliczenie z oceną

Razem

ECTS

Ćwiczenia

Student zna i potrafi scharakteryzować wybrane

rodzaje imprez i uroczystości  związanych  z realizacją planowanej tematyki kompleksowej 

organizowane wg planów pracy

Student potrafi animować, wspierać i inspirować rodziców i dzieci do aktywnego  udziału  w 

organizacji  imprez i uroczystości w pacówce przedszkolnej i szkolnej 

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Razem

Praca własna studenta 

Wiedza

Umiejętności

K_W05

K_U01 K_U10 K_U11

CEL PRZEDMIOTU

Student pogłębi umiejetności  z zakresu organizacji i prowadzenia  imprez i uroczystości w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

 Student projektuje organizację dnia pobytu i zajęć dzieci w przedszkoli  i w edukacji wczesnoszkolnej w kontekście podstawy

programowej.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE



U2

U3

K1

Student umie  zaplanować i prowadzić akcje, imprezy i uroczystości organizowane przy 

pomocy Rady Rodziców i / lub  instytucji współpracujących z przedszkolem i ze szkoł
K_U01 K_U10 K_U11

Student potrafi doskonalić własny warsztat  nauczyciela 

Student chętnie podejmuje inicjatywę na etapie programowania i  prowadzenia imprez, 

uroczystości w przedszkolu oraz w edukacji wczesnoszkolnej 
K_K08

Kompetencje społeczne
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4

3

6
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0 15 0

Kod Opis
Egzamin/

Prace 

kontrolne

Projekty
Aktywność 

na zajęciach

Waga w werfikacji efektów uczenia się 70% 20% 10%

W1

U1

U2

U3

K1

Stacjonarne

1 15

2 60

75

3

STUDIA STACJONARNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Prezentacje organizacji imprez: Spektakle teatralne i projekcje kinowe poza przedszkolem,Warsztaty lub 

zajęcia otwarte z udziałem rodziców,Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, Nietypowe święta 

w przedszkolu-opracowanie scenariuszy uroczystości

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Student zna i potrafi scharakteryzować wybrane

rodzaje imprez i uroczystości  związanych  z realizacją planowanej tematyki kompleksowej 

Student potrafi animować, wspierać i inspirować rodziców i dzieci do aktywnego  udziału  w 

organizacji  imprez i uroczystości w pacówce przedszkolnej i szkolnej 

Student umie  zaplanować i prowadzić akcje, imprezy i uroczystości organizowane przy pomocy Rady 

Rodziców i / lub  instytucji współpracujących z przedszkolem i ze szkoł

Uroczystości organizowane w przedszkolach, rodzaje uroczystości,  formy uroczystości,  zaplecze 

materialne i organizacyjne, rola nauczyciela i współpraca z innymi osobami 

w organizacji uroczystości

Organizacja kalendarza imprez i uroczystości w edukacji wczesnoszkolnej.

RAZEM

0Suma

ECTS 0

Student chętnie podejmuje inicjatywę na etapie programowania i  prowadzenia imprez, uroczystości w 

przedszkolu oraz w edukacji wczesnoszkolnej 

Liczba godzin
Temat

Student potrafi doskonalić własny warsztat  nauczyciela 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Niestacjonarne

0

0

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Praca własna studenta

Specyfika pracy w mieszanych grupach wiekowych, wytyczne do przygotowania wycieczki oraz 

przedstawień teatralnych , akcji organizowanych  przez instytucje współpracujące z przedszkolem i 

szkołą.  



1

1
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Wykład Ćwiczenia

Tytuł/stopień naukowy

LITERATURA

Podstawowa

Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców, pod red.Maria Bulera, Krystyna Żuchelkowska,Toruń, Wydawnictwo 

Edukacyjne Akapit, 2006

Kontakt e-mail

Imię i Nazwisko

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uzupełniajaca

Kondziałka G.: Praktyczny poradnik kierownika wycieczek

szkolnych. Katowice 2002, OUPiS
Rodzice w przedszkolu. Organizacja spotkań. Wskazówki do prowadzenia rozmów. Scenariusze zabaw i uroczystości , pod red. 

Elżbieta Czerwińska-Klemke, Warszawa 2012

Buczyńska E.:Uroczystości szkolne, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2019

Instytut

PROWADZĄCY

Laboratorium/Projekt


