
Kod 

przedmiotu
EP3_5

Studia II stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

II Forma zaliczenia

Wykład

15 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

15 Razem

60 Praca własna studenta 

75 Razem

3 ECTS

W1

W2

W3

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Humanistyczny

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 

(modułu)

Projektowanie ofert prozdrowotnych dla dzieci w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym

Poziom kształcenia Praktyczny

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Kierunek studiów
Edukacja przedszkolna i 

wczesnoszkolna

Moduł kształcenia Polski

Semestr Zaliczenie z oceną

Razem

ECTS

Ćwiczenia

Wykład

Rozumie związki między promocją zdrowia, profilaktyką i edukacja zdrowotną

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Razem

Praca własna studenta 

CEL PRZEDMIOTU

Przygotowanie przyszłych nauczycieli i pedagogów do realizacji edukacji zdrowotnej w szkole, do pracy z innymi grupami ludzi w zakresie 

edukacji zdrowotnej oraz realizacji projektów promocji zdrowia, planowania, realizacji i ewaluacji edukacji zdrowotnej w szkole oraz 

tworzenia szkoły promującej zdrowie.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU

Wyjaśnia definicje i koncepcje zdrowia, zasoby i czynniki ryzyka dla zdrowia

Wymienia podstawowe pojęcia i koncepcje edukacji zdrowotnej

Wiedza

K_W9

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE



U1

U2

U3

K1

K2

Dokonuje diagnozy potrzeb grupy w zakresie edukacji zdrowotnej.

K_U12

Projektuje oferty prozdrowotne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 Umie opracować scenariusz zajęć z wykorzystaniem cyklu uczenia się przez doświadczanie 

i zrealizować ten scenariusz w grupie.

Ma przekonanie, że zdrowie jest wartością dla człowieka oraz zasobem dla społeczeństwa.

Rozumie potrzebę otwartości, empatii i autentyczności u osób prowadzących edukacje 

zdrowotna oraz współdziałania i partnerstwa w promocji zdrowia.

K_K11

Kompetencje społeczne

Umiejętności
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Kod Opis
Egzamin/

Prace 

kontrolne

Projekty
Aktywność 

na zajęciach

Waga w werfikacji efektów uczenia się 20% 60% 20%

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1

K2

Stacjonarne

1 15

2 60

75

3

STUDIA STACJONARNE

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

0Suma

ECTS 0

Zdrowie i czynniki je warunkujące: definicje, aspekty zdrowia, prozdrowotny styl życia i zachowania 

zdrowotne.

Podstawy teoretyczne i metodyczne edukacji zdrowotnej: podstawowe pojęcia, proces edukacji 

zdrowotnej; metody aktywizujące, uczenie się przez doświadczanie; edukacja zdrowotna w szkole a 

pedagogika zdrowia i promocja zdrowia.

RAZEM

Projektowanie ofert prozdrowotnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Niestacjonarne

0

0

Projektuje oferty prozdrowotne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Wyjaśnia definicje i koncepcje zdrowia, zasoby i czynniki ryzyka dla zdrowia

Wymienia podstawowe pojęcia i koncepcje edukacji zdrowotnej

Rozumie związki między promocją zdrowia, profilaktyką i edukacja zdrowotną

Ma przekonanie, że zdrowie jest wartością dla człowieka oraz zasobem dla społeczeństwa.

Rozumie potrzebę otwartości, empatii i autentyczności u osób prowadzących edukacje zdrowotna oraz 

współdziałania i partnerstwa w promocji zdrowia.

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Praca własna studenta

Liczba godzin
Temat

Dokonuje diagnozy potrzeb grupy w zakresie edukacji zdrowotnej.

 Umie opracować scenariusz zajęć z wykorzystaniem cyklu uczenia się przez doświadczanie i 

zrealizować ten scenariusz w grupie.
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Wykład Ćwiczenia

Tytuł/stopień naukowy

Imię i Nazwisko

LITERATURA

Podstawowa

Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna . Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, wyd. II 2010

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uzupełniajaca

Woynarowska B. (red. wersji polskiej): Promocja zdrowia dzieci i młodzieży w Europie. Edukacja zdrowotna w szkole. Warszawa 

1995

Brudnik E., Muszyńska A., Owczarska B.: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie Przewodnik po metodach aktywizujących wyd. II . 

Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2003
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