
Kod 

przedmiotu
P_04-5

Studia II stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Warsztatowy specjalnościowy 

przedmiotów do wyboru
Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 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)
Warsztaty autoprezentacja i wystąpienia publiczne

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

Wiedza

K_W7  K_W10  K_W12  

CEL PRZEDMIOTU

Poznanie podstawowych pojęć i głównych problemów teoretycznych na obszarze autoprezentacji. Wyposażenie studentów w wiedzę o 

zasadach i metodach tworzenia autoprezentacji. Ukazanie relacji pomiędzy autoprezentacją i funkcjonowaniem we współczesnym świecie. 

Wykształcenie podstawowych umiejętności związanych z problematyką autoprezentacji.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Ogólna świadomość roli wyglądu, zachowania i wypowiedzi w kontaktach interpersonalnych.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU

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 

zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

posiada wiedzę 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 

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

INSTYTUT HUMANISTYCZNY



W3

U1

U2

U3

K1

K2

K3

Umiejętności

K_W7  K_W10  K_W12  

K_U05  K_U6  K_U14  umie argumentować własne stanowisko, prezentować poglądy w odniesieniu do wybranych 

koncepcji i przejawów pedagogicznych działań

świadomie określa swoją postawę wobec istoty i celów edukacji oraz podstawowych 

aspektów filozofii nauczania, odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, mając 

świadomość konieczności pracy z grupą i pełnienia w niej różnych ról

ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania 

zasad etyki zawodowej, wykazuje cechy refleksyjnego praktyka

K_K02  K_K04  K_K10  

zna sposoby konstruowania i kontrolowania własnej ścieżki kariery zawodowej

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

analizuje i ocenia prawidłowość oraz poziom skuteczności własnych działań dydaktycznych, 

wychowawczych, opiekuńczych i ustala obszary wymagające modyfikacji, ciągłego 

doskonalenia swojej pracy (tzw. refleksyjny praktyk)

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

profilaktykę wypalenia zawodowego
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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

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

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 zakresie 

edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

posiada wiedzę 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 specjalnych oraz 

integracyjnych)

zna sposoby konstruowania i kontrolowania własnej ścieżki kariery zawodowej

Współczesne trendy w autoprezentacji

Umiejętności interpersonalne, czyli sztuka budowania relacji

RAZEM

STUDIA STACJONARNE

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

wypalenia zawodowego

świadomie określa swoją postawę wobec istoty i celów edukacji oraz podstawowych aspektów filozofii 

nauczania, odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, mając świadomość konieczności pracy 

z grupą i pełnienia w niej różnych ról

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

zawodowej, wykazuje cechy refleksyjnego praktyka

Autoprezentacja poprzez wygląd i zachowanie

Niestacjonarne

Liczba godzin

Niewerbalne kody komunikacji i autoprezentacji

Autoprzentacja a stereotypy

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

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

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

przejawów pedagogicznych działań

Temat

Rola mediów w procesie autoprezentacji

Strategia budowania wizerunku publicznego w Internecie i w social mediach

Autoprezentacja a komunikacja międzykulturowa

analizuje i ocenia prawidłowość oraz poziom skuteczności własnych działań dydaktycznych, 

wychowawczych, opiekuńczych i ustala obszary wymagające modyfikacji, ciągłego doskonalenia 

swojej pracy (tzw. refleksyjny praktyk)
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3ECTS 0
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Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Praca własna studenta

0Suma
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Wykład Ćwiczenia

Kontakt e-mail

Imię i Nazwisko

Instytut

LITERATURA

Tytuł/stopień naukowy

PROWADZĄCY

Laboratorium/Projekt

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

D. Zaborowska, Kreowanie wizerunku, cz. 1 i cz. 2, Wydawnictwo Czerwona Szpila, Wrocław 2017.

Uzupełniajaca

S. Trzeciak, Wizerunek publiczny w Internecie. Kim jesteś w sieci?, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.

R. Dorobek, Zbuduj swój wizerunek, Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice 2013.

G. Królik, Autoprezentacja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2004.

Podstawowa

T. Smektała, Komunikacja wizerunkowa. E – public relations, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2016.


