
Kod 

przedmiotu
EP3_8

Studia II stopnia Profil studiów

Pedagogika Specjalność

Specjalnościowy Język wykładowy

IV Forma zaliczenia

Wykład

30 Ćwiczenia

Laboratorium

Inna forma (jaka)

30 Razem

95 Praca własna studenta 

125 Razem

5 ECTS

W1 K_W05  

INSTYTUT HUMANISTYCZNY

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

Student zna terminologię związaną z projektowaniem ofert edukacyjnych dla dzieci z 

wykorzystaniem tablicy interaktywnej i gier multimedialnych.

Wiedza

Umiejętności

CEL PRZEDMIOTU

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami dotyczącymi projektowania ofert

edukacyjnych dla dzieci z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz gier i zabaw multimedialnych. Kształtowanie umiejętności 

samodzielnego i twórczego podejścia do problemu projektowania ofert z zastosowaniem nowoczesnych środków dydaktycznych. 

edukacyjnych oraz doboru zagadnień, ćwiczeń, form, metod pracy, prognoz i sposobów ewaluacji.

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Wiedza z zakresu diagnozy i metodyki pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Umiejętności komunikacji

interpersonalnej, kreatywna i otwarta postawa uczestnika zajęć.

EFEKTY UCZENIA SIĘ DLA PRZEDMIOTU

Razem

ECTS

Laboratorium

Inna forma (jaka)

Razem

Instytut Humanistyczny

STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE

Wykład

Ćwiczenia

Kierunek studiów
Edukacja przedszkolna i 

wczesnoszkolna

Moduł kształcenia

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

Nazwa przedmiotu 

(modułu)

Projektowanie ofert edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz gier i 

zabaw multimedialnych

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Poziom kształcenia Praktyczny

WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA

Polski

Semestr Zaliczenie z oceną

Praca własna studenta 



U1

K1

K_U10  

K_K03  

Student potrafi projektować własne projekty ofert edukacyjnych dla dzieci w wieku

przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i gier 

edukacyjnych, multimedialnych.

Kompetencje społeczne

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
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Prace 

kontrolne

Projekty
Aktywność 

na zajęciach

Waga w werfikacji efektów uczenia się 70% 20% 10%

W1

U1

K1

Stacjonarne

1 30

2 95

125

5

0

Opis

Zasady tworzenia autorskich ofert edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym: 

wymagania, cele, materiał nauczania, środki dydaktyczne, formy organizacji pracy dziecka.

ECTS 0

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

Praca własna studenta

Suma

Student potrafi projektować własne projekty ofert edukacyjnych dla dzieci w wieku

przedszkolnym i wczesnoszkolnym z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i gier edukacyjnych, 

multimedialnych.

Niestacjonarne

0

0

Ustalenia terminologiczne: pojęcie oferty edukacyjnej, programu kształcenia, zadania, problemu,

ćwiczenia.

Analiza wybranych ofert edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym: programów kształcenia,

zadań, problemów, ćwiczeń zawartych w kartach pracy i innych źródłach pod kątem ich poprawności, 

przy uwzględnieniu podstaw wiedzy filozoficznej, psychologicznej, socjologicznej oraz dydaktycznej. 

Analiza kryteriów poprawności.

RAZEM

WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Student zna terminologię związaną z projektowaniem ofert edukacyjnych dla dzieci z wykorzystaniem 

tablicy interaktywnej i gier multimedialnych.

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

STUDIA STACJONARNE

Zapoznanie z dzaiałaniem tablicy ineraktywnej oraz z przykładowymi programami i grami edukacyjnymi 

przeznaczonymi do wykorzystania w pracy nauczyciela wczesnej edukacji z tablicą interaktywną

Liczba godzin
Temat

Zastosowanie tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela wczsnej edukacji - obserwacje i wizyta w 

przedszkolu lub klasach I-III szkoły podstawowej

TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAMOWE)

Ćwiczenia w zakresie opracowywania autorskich ofert edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i gier multimedialnych:

- ustalenie tematów i celów oferty,

- ustalenie treści oferty,

- dobór metod i środków realizacji oferty,

- ustalenie form realizacji oferty,

- ustalenie procedury ewaluacji oferty.

Prezentacja projektów, ocena projektów, wybór najlepszych projektów do realizacji. 

Realizacja wybranych projektów edukacyjnych w placówkach oświatowych. 
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Wykład Ćwiczenia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Uzupełniajaca

Czasopisma pedagogiczne "Bliżej Przedszkola". "Wychowanie w Przedszkolu", "Życie Szkoły", literatura dziecięca w zależności 

od treści projektu.
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