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Warsztaty etykieta korespondencji w pracy nauczyciela wczesnej 

edukacji

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

CEL PRZEDMIOTU
Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o etyce i etykiecie pedagogicznej, szczególnych stymulatorach życia społecznego i życia w 

organizacji. Wykształcenie wśród studentów umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych na płaszczyźnie etykiety korespondencji 

nauczyciela wczesnej edukacji.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Brak

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU

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

osobowego, integralnego rozwoju dziecka/ucznia

posiada wiedzą 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 
zna zasady konstruowania programów innowacyjnych w przedszkolu w klasach I-III, ma 

także wiedzę na temat kompetencji innowacyjnych nauczyciela przedszkola i pierwszego  

etapu edukacyjnego

Wiedza

K_W6  K_W10  K_W11  

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE



U1

U2

U3

K1

K2

K3

umie argumentować własne stanowisko, prezentować poglądy w odniesieniu do wybranych 

koncepcji i przejawów pedagogicznych działań

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

Umiejętności

K_U05  K_U6  K_U10  

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

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
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
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_K03  K_K06  
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Kod Opis
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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

Etyki profesjonalne a etyka pedagogiczna.

Kultura organizacji jako główny element kształtowania oblicza instytucji edukacyjnych.

RAZEM

STUDIA STACJONARNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Obowiązki nauczyciela w świetle uwarunkowań etykiety szkolnej.

Liczba godzin
Temat

potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy do realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz skutecznie wykorzystuje technologie 

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

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

osobowego, integralnego rozwoju dziecka/ucznia

posiada wiedzą na temat metodyki wykonywania zadań- norm-procedur i dobrych praktyk stosowanych 

w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, edukacja 

zna zasady konstruowania programów innowacyjnych w przedszkolu w klasach I-III, ma także wiedzę 

na temat kompetencji innowacyjnych nauczyciela przedszkola i pierwszego  etapu edukacyjnego

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

sposobów, zwłaszcza w odniesieniu do działalności praktycznej w zakresie wychowania 

umie argumentować własne stanowisko, prezentować poglądy w odniesieniu do wybranych koncepcji i 

przejawów pedagogicznych działań

0Suma

ECTS 0

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

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

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

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

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

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Niestacjonarne

0

0

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Praca własna studenta

Zasady etykiety korespondencji w pracy nauczyciela wczesnej edukacji.

Pisma oficjalne, półoficjalne, netykieta.
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Wykład Ćwiczenia

Tytuł/stopień naukowy
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