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15 Razem

60 Praca własna studenta 

75 Razem

3 ECTS

W1

W2

W3

U1

U2

U3

Umiejętności

Analizuje, interpretuje i kreuje podstawowe procesy poznawcze w toku uczenia się w 

kontekście podstawy programowej

K_U01, K_U12

Dokonuje ewaluacji wytworów pracy dziecka oraz ocenia jego poziom rozwoju dojrzałości 

szkolnej wobec założeń podstawy programowej

Analizuje i wzbogaca programy wychowania w przedszkolu w kontekście zaspokajania 

potrzeb dziecka, rozwijania jego zainteresowań oraz wspomagania rozwoju dziecka i 

wspieranie w drodze do sukcesu

Wiedza

Na gruncie wiedzy o ewaluacji student rozpoznaje i ewaluuje objawy procesów 

edukacyjnych, indywidualnych potrzeb dziecka, objawy zagrożeń i trudności występujących 

u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

K_W05

Wie, jak przygotować obowiązkową dokumentację nauczyciela, a zwłaszcza scenariusze 

zajęć ku poprawie skuteczności oddziaływań edukacyjnych (z wykorzystaniem przestrzeni 

edukacyjnej o zasięgu lokalnym)

Rozróżnia i stosuje wiedzę na temat doboru metod kształcenia i wychowania w przedszkolu i 

klasach I - III, a ponadto wskazuje na możliwości optymalizacji działalności placówki 

edukacyjnej ku wspieraniu i wspomaganiu rozwoju każdego dziecka

Przyswojenie poszerzonej i pogłębionej wiedzy w obszarze ewaluacji i autoewaluacji w odniesieniu do edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem istoty i uwarunkowań ewaluacji procesów edukacyjnych

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Znajomość diagnostyki psychopedagogicznej,  teorii i metodyki edukacji dzieci, znajomość zadań i funkcji przedszkola i szkoły

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU
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Razem

Razem
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Uwarunkowania, istota złożoność procedur ewaluacyjnych w edukacji dzieci – na gruncie literatury 

pedagogicznej

Rozpoznawanie objawów problemów edukacyjnych, indywidualnych potrzeb dziecka, objawów zagrożeń 

i trudności występujących u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Uwarunkowania, istota złożoność procedur ewaluacyjnych w edukacji dzieci – na gruncie literatury 

pedagogicznej

Rozpoznawanie objawów problemów edukacyjnych, indywidualnych potrzeb dziecka, objawów zagrożeń 

i trudności występujących u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Wartościowanie celowości i skuteczności sytuacji edukacyjnych, dobieranie przez nauczycieli dzieci 

metod kształcenia i wychowania stosownie do diagnozy różnych zjawisk rozwojowych i edukacyjnych.

Tworzenie dokumentacji szkolnej, planu pracy szkoły.

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

STUDIA STACJONARNE

Temat
Liczba godzin

Kompetencje społeczne

W odpowiedzialny i kompetentny sposób identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 

wykonywaniem zadań zawodowych nauczyciela
K_K04, K_K10

Obowiązkowa dokumentacja nauczyciela, w tym dziennik lekcyjny, dziennik wychowawcy, dziennik 

zajęć specjalistycznych, arkusz ocen.

Diagnoza przedszkolna i diagnoza na starcie – jej istota i znaczenie w rozwoju dziecka.

Metody analizy porównawczej w badaniach ewaluacyjnych - znaczenie badań porównawczych w 

postępie pedagogicznym w praktyce.

RAZEM

STUDIA NIESTACJONARNE

Temat
Liczba godzin



1
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1,5

1,5

1,5
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Kod Opis
Egzamin/

Prace 

kontrolne

Projekty
Aktywność 

na zajęciach

Waga w werfikacji efektów uczenia się 70% 0% 30%

W1

W2

W3

U1

U2

U3

K1
W odpowiedzialny i kompetentny sposób identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 

wykonywaniem zadań zawodowych nauczyciela

Rozróżnia i stosuje wiedzę na temat doboru metod kształcenia i wychowania w przedszkolu i klasach I - 

III, a ponadto wskazuje na możliwości optymalizacji działalności placówki edukacyjnej ku wspieraniu i 

wspomaganiu rozwoju każdego dziecka

Analizuje, interpretuje i kreuje podstawowe procesy poznawcze w toku uczenia się w kontekście 

podstawy programowej

Dokonuje ewaluacji wytworów pracy dziecka oraz ocenia jego poziom rozwoju dojrzałości szkolnej 

wobec założeń podstawy programowej

Analizuje i wzbogaca programy wychowania w przedszkolu w kontekście zaspokajania potrzeb 

dziecka, rozwijania jego zainteresowań oraz wspomagania rozwoju dziecka i wspieranie w drodze do 

sukcesu

RAZEM

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

Na gruncie wiedzy o ewaluacji student rozpoznaje i ewaluuje objawy procesów edukacyjnych, 

indywidualnych potrzeb dziecka, objawy zagrożeń i trudności występujących u dzieci w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Wie, jak przygotować obowiązkową dokumentację nauczyciela, a zwłaszcza scenariusze zajęć ku 

poprawie skuteczności oddziaływań edukacyjnych (z wykorzystaniem przestrzeni edukacyjnej o 

zasięgu lokalnym)

Wartościowanie celowości i skuteczności sytuacji edukacyjnych, dobieranie przez nauczycieli dzieci 

metod kształcenia i wychowania stosownie do diagnozy różnych zjawisk rozwojowych i edukacyjnych.

Tworzenie dokumentacji szkolnej, planu pracy szkoły.

Metody analizy porównawczej w badaniach ewaluacyjnych - znaczenie badań porównawczych w 

postępie pedagogicznym w praktyce.

Obowiązkowa dokumentacja nauczyciela, w tym dziennik lekcyjny, dziennik wychowawcy, dziennik 

zajęć specjalistycznych, arkusz ocen.

Diagnoza przedszkolna i diagnoza na starcie – jej istota i znaczenie w rozwoju dziecka.
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Wykład Ćwiczenia

Szempruch J. (red.), Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Teoria i praktyka pedagogiczna, pod red. UR, 

Rzeszów 2006

PROWADZĄCY

Laboratorium/Projekt

Grzesiak J. (red.), Ewaluacja i innowacje w edukacji. Pomiar i ewaluacja jakości kształcenia, UAM WPA – PWSZ, Kalisz – Konin 

2011. Wybrane rozdziały

Poplucz J., Optymalizacja działania pedagogicznego, WSiP, Warszawa 1984

Uzupełniajaca

Grzesiak J. (red.), Ewaluacja i innowacje w edukacji. Ewaluacja poprawy jakości kształcenia, UAM WPA – PWSZ, Kalisz – 

Konin 2014. Wybrane rozdziały

Grzesiak J. (red.), Ewaluacja i innowacje w edukacji. Poprawa jakości kształcenia i jej uwarunkowania, UAM WPA – PWSZ, 

Kalisz – Konin 2012. Wybrane rozdziały

Grzesiak J. (red.), Ewaluacja i innowacje w edukacji. Projektowanie poprawy jakości kształcenia, UAM WPA – PWSZ, Kalisz – 

Konin 2013. Wybrane rozdziały

Jeżowski A., Zadania dyrektora szkoły, Wrocław 2009

Jeżowski A., Zaleśny L., Rozważania o pracy rady pedagogicznej, Wrocław 2007

Zaleśny L., Decyzje dyrektora szkoły i placówki oświatowej, Wrocław 2008

ECTS 0

LITERATURA

Podstawowa

Praca własna studenta 0

Suma 0

Niestacjonarne

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 0

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
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