
Kod 

przedmiotu
EP1_5

Studia II stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Przygotowanie w zakresie 

pedagogiczno-psychologicznym
Język wykładowy

I Forma zaliczenia

15 Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

60 Praca własna studenta 

90 Razem

3 ECTS

W1

W2

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 

(modułu)
Podstawy edukacji informatycznej dla nauczycieli

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

Ćwiczenia

Kierunek studiów
Edukacja przedszkolna i 

wczesnoszkolna

Moduł kształcenia Polski

Semestr Zaliczenie z oceną

Poziom kształcenia Praktyczny

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Razem

Praca własna studenta 

Razem

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU

ECTS

Zna metody nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej, w zakresie programowania i 

rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych, 

na przykładzie programowania wizualnego.

Zna zasoby cyfrowe oraz narzędzia TIK (działające w chmurze, mobilne itd.) wspierające 

uczenie się.

Wiedza

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

K_W01  K_W04  K_W10  

CEL PRZEDMIOTU

Poznanie metod prowadzenia zajęć z uczniami w klasach 1-3 szkoły podstawowej w zakresie edukacji informatycznej i ogólnych zastosowań 

technologii informacyjno-komunikacyjnych. Metody nauczania programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i 

innych urządzeń cyfrowych, na przykładzie programowania wizualnego. Nabycie umiejętności wykorzystania nieodpłatnego oprogramowania 

do nauki programowania oraz stosowania różnych pomocy dydaktycznych wspomagających odkrywanie algorytmów. Edukacja mobilna i praca 

w chmurze.



W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Stosuje zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia 

jakości pracy szkoły

projektuje ścieżkę własnego rozwoju, uwzględniając m. in. samodoskonalenie oraz 

profilaktykę wypalenia zawodowego

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 

Wyjaśnia zasady bezpiecznego użycia TIK, ochrony danych osobowych, zna prawo 

autorskie.

Posiada umiejętność wykorzystania nieodpłatnych aplikacji do nauki programowania. Umie 

stosować różne pomoce dydaktyczne wspomagające odkrywanie algorytmów. Posiada 

podstawowe umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, zmienne i wskaźniki, 

dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze, opracowuje, 

prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań 

pod kątem wykorzystywania praktycznego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji 

wczesnoszkolnej

Kompetencje społeczne

Umiejętności

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

K_K02  K_K03  K_K07  

K_W01  K_W04  K_W10  

K_U02  K_U10  K_U14  
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1 1

6 6

2 2

1 1

15 15 0

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 60

Wykonanie projektów edukacyjnych w środowisku Scratch. 

Edukacja mobilna i praca w chmurze

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Praca własna studenta

Niestacjonarne

0

0

Posiada umiejętność wykorzystania nieodpłatnych aplikacji do nauki programowania. Umie stosować 

różne pomoce dydaktyczne wspomagające odkrywanie algorytmów. Posiada podstawowe umiejętności 

badawcze: formułuje problemy badawcze, zmienne i wskaźniki, dobiera adekwatne metody, techniki i 

konstruuje narzędzia badawcze, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, 

wskazuje kierunki dalszych badań pod kątem wykorzystywania praktycznego w wychowaniu 

przedszkolnym i edukacji 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 

Podstawa programowa przedmiotu informatyka w I etapie edukacyjnym kl. I-III SP. Bezpieczeństwo w 

sieci. Prawo autorskie.

Poznanie gier edukacyjnych wspomagających odkrywanie algorytmów. Programowanie bez komputera.

RAZEM

STUDIA STACJONARNE

Strony internetowe wspomagające naukę programowania w klasach 1-3

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

pracy szkoły

Zapoznanie ze środowiskiem programowania wizualnego Scratch

Omówienie metod prowadzenia zajęć dotyczących nauki programowania.

projektuje ścieżkę własnego rozwoju, uwzględniając m. in. samodoskonalenie oraz profilaktykę 

wypalenia zawodowego

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

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Liczba godzin
Temat

Stosuje zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Zna metody nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej, w zakresie programowania i rozwiązywania 

problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych, na przykładzie 

programowania wizualnego.

Zna zasoby cyfrowe oraz narzędzia TIK (działające w chmurze, mobilne itd.) wspierające uczenie się.

Wyjaśnia zasady bezpiecznego użycia TIK, ochrony danych osobowych, zna prawo autorskie.
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Wykład Ćwiczenia

Kontakt e-mail

Imię i Nazwisko

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Materiały dla nauczycieli dotyczące środowiska Scratch – http://scratched.gse.harvard.edu

Uzupełniajaca

Pieniążek Marlena, Aplikacje mobline jako środek dydaktyczny z perspektywy pedagogiki medialnej, Edukacja – Technika – 

Informatyka” nr 4/18/2016

Scenariusze zajęć – http://superkoderzy.pl/scenariusze-lekcji/najmlodsi-programuja

Jochemczyk Wanda, Olędzka Katarzyna, Programowanie na zajęciach komputerowych, Informatyka w Edukacji, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015

LITERATURA

Podstawowa

Podstawa programowa z komentarzami, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Tytuł/stopień naukowy

Instytut

PROWADZĄCY

Laboratorium/Projekt


