
Programy kształcenia 
 

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna / 
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami 

profilaktyki i opieki 
 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Przedmioty ogólne
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Promocja zdrowia i kultury fizycznej  
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: I Semestr: 1-2 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

           

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

20  20      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• w pomieszczeniu dydaktycznym 

lub 
•  poza pomieszczeniami dydaktycznymi GWSH w Gdańsku  

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Bez wymagań 

Cel kształcenia: 1. Pogłębianie wiedzy i utrwalanie znajomości zasad 
racjonalnej troski o zdrowie i sprawność fizyczną, 
uwarunkowanych systematycznym uprawianiem 
różnych form aktywności sportowej i rekreacyjnej. 
2. Kształtowanie postaw moralnych i społecznych w 
oparciu o wartości tkwiące w sporcie i rekreacji 
3. Rozwijanie motywacji do podejmowania 
samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju 
fizycznego. 
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4. Ugruntowanie ergonomicznych zachowań, 
niezbędnych podczas wykonywania codziennych 
obowiązków, mających na celu zapobieganie 
przeciążeniom kręgosłupa. 
Wiedza: 
- ma podstawową wiedzę  na temat rozwoju człowieka 
zna budowę i działanie układu mięśniowego, wie jak  
wysiłek fizyczny wpływa na rozwój i funkcjonowanie 
organizmu oraz jakie ćwiczenia wspomagają 
prawidłowy rozwój sylwetki i zapobiegają 
zniekształceniom. 
- zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia 
wie, jakie zmiany zachodzą w organizmie podczas 
wysiłku fizycznego, jakie korzyści dla zdrowia 
wynikają z różnych form aktywności fizycznej. 
-ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania gier, 
ćwiczeń i zabaw kształtujących poszczególne zdolności 
motoryczne i jak one wpływają na funkcjonowanie 
organizmu. 
- posiada wiedzę, w zakresie wartości czynnego 
wypoczynku i aktywności ruchowej oraz jej wpływu na 
funkcjonowanie organizmu. 

Umiejętności: 
- potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu promocji 
zdrowia i ocenić swój poziom aktywności fizycznej i 
wskazać korzyści płynące z aktywności fizycznej, 
zastosować w praktyce zasady higieny pracy i 
wypoczynku. 
- posiada podstawowe umiejętności ruchowe z zakresu 
wybranych form aktywności fizycznej: rekreacyjnej, 
zdrowotnej, sportowej i estetycznej, wykonuje 
prawidłowo technikę poszczególnych ćwiczeń 
- potrafi ocenić przydatność typowych metod do 
samodzielnego przygotowania zadań sprawnościowych 
i dostosowania ich do własnej wydolności i zna zasady 
przeprowadzania rozgrzewki przed ćwiczeniami i 
opracować własny program ćwiczeń. 
- potrafi wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności do 
kształtowania zachowań prozdrowotnych. 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- rozumie potrzebę dbania o własną sprawność 
fizyczną, uczenia się przez całe życie 
- podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w dbaniu 
o własną sprawność fizyczną i ruchową, niezbędną dla 
wykonywania zadań właściwych dla działalności 
zawodowej związanej z kierunkiem studiów 
- potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując 
w niej różne role oraz osiągnął gotowość uczestnictwa 
w wybranych zajęciach sportowych 
- jest świadomy celowości i konieczności pracy nad 
sobą  w kształceniu postaw prozdrowotnych, 
prowadzeniu zdrowego stylu życia 
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Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

1. Ćwiczenia i działania wpływające na sprawność 
fizyczną i wydolność organizmu. 
2. Sport a zdrowie - szkodliwe działanie sterydów na 
organizm. 
3. Realizowanie działań na rzecz zdrowia i aktywności 
fizycznej 
4. Ruch w zmiennym rytmie indywidualnie i grupowo – 
różne formy „aerobiku” 
5. Gry i zabawy rekreacyjne jako sposób wypoczynku i 
relaksu - ścieżka zdrowia. 
6. Rozgrywki sportowe według systemu pucharowego i 
,,każdy z każdym"  - przepisy organizacyjne i 
sędziowanie w wybranych dyscyplinach sportowych. 

Metody prowadzenia  zajęć: • ćwiczenia audytoryjne: pokaz/ gry symulacyjne / 
praca w grupach  

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

   30 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

   20 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

   10 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

   20 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

   10 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

   6 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

   4 

   50 8.Suma liczby godzin (1+4) 

 50 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

   2 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

 2 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Sposób zaliczenia:  
• zaliczenie z oceną 
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Formy zaliczenia: 
wykonanie określonej pracy praktycznej ustalenie 
oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych 
otrzymywanych w trakcie trwania semestru 

Podstawowe kryteria: obecność na zajęciach, zgodność 
przygotowanej pracy z wytycznymi 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
1. Bondarowicz M., Staniszewski T., Podstawy teorii i 

metodyki zabaw  i gier ruchowych, AWF, Warszawa 2000 
2. Talaga J. A-Z Sprawności Fizycznej. Ypsylon, 1995 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Jakubowski M.: Aerobik – gimnastyka dla wszystkich, Tonpress 
KAW 
2. Kurz T.: Stretching – trening gibkości. Warszawa 1997 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Dominika Wilczyńska 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Lektorat j ęzyka obcego (angielskiego) 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: I, II, III Semestr: 2-5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

120     120      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

120  120      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Brak  wymagań  wstępnych dotyczących znajomości 
języka angielskiego. 
Wymagania wstępne dotyczą znajomości terminów  
gramatycznych oraz  gramatyki języka polskiego. 

Cel kształcenia: Zapoznanie studentów z leksyką oraz strukturami 
gramatycznymi  umożliwiającymi komunikację na poziomie 
średniozaawansowanym; kształcenie sprawności mówienia, 
rozumienia ze słuchu, tworzenia krótkich tekstów 
użytkowych i rozumienia tekstu źródłowego w oparciu o 
słownictwo codziennego użytku; poszerzenie wiedzy 
studentów na temat kultury krajów obszarów 
anglojęzycznych oraz innych krajów świata. 
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Wiedza: 
- zna słownictwo dotyczące zagadnień życia codziennego 
oraz podstawowe pojęcia 
- ma elementarną wiedzę na temat zwyczajów, tradycji i 
kultury krajów danego obszaru językowego  
 - zna podstawowe struktury gramatyczne, identyfikuje je w 
zdaniu i rozróżnia ich użycie. 
Umiejętności: 
- student stosuje samodzielnie poznane zagadnienia 
leksykalno-gramatyczne w innym kontekście językowym jak 
również konstruuje dialogi sytuacyjne z ich użyciem. 
- analizuje treści zawarte w tekstach źródłowych, porównuje 
je i wyprowadza wnioski na podstawie zgromadzonych 
informacji.  
- ma rozwinięte podstawowe umiejętności w zakresie 
komunikacji w języku angielskim, bierze udział w 
dyskusjach na wybrane tematy.  
-potrafi także tworzyć własne teksty użytkowe w oparciu o 
materiał stymulujący. 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- student potrafi  pracować w zespole jak również kierować 
jego pracą.  
-przejawia kreatywność w komunikacji interpersonalnej,            
w czasie dyskusji wykazuje ostrożność w wyrażaniu 
krytycznych opinii i pozostaje otwarty na poglądy innych 
ludzi.  
- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 
rozumie przy tym konieczność ciągłego doskonalenia 
sprawności językowych 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Nauczanie  języka  angielskiego od podstaw i w stopniu 
średniozaawansowanym.  
Koniugacja czasowników. Deklinacja rzeczownika. 
Czasy – wprowadzenie i zastosowanie.  
Formułowanie zdań  prostych oraz  budowa prostych 
dialogów.  
Rozumienie prostych wypowiedzi. 
Rozumienie ze słuchu, tworzenie krótkich tekstów 
użytkowych. 
Rozumienie tekstu źródłowego w oparciu o słownictwo 
codziennego użytku. 
Wiedza na temat kultury krajów anglojęzycznych. 

Metody prowadzenia  zajęć: Praca  w  grupach, praca  indywidualna, metoda  
podająca  przy  zagadnieniach gramatycznych 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

 155  155 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 2. Godziny realizowane ze 

studentem wliczane do pensum 
 120  120 
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3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

 35  35 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

 40  40 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

 20  20 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

 10  10 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 10  10 

 195  195 8.Suma liczby godzin (1+4) 

195 195 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

 7  7 

ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

7 7 

Sposób zaliczenia: 
• egzamin (ostatni semestr) 
• zaliczenie z oceną (wszystkie semestry) 

Formy zaliczenia: 
• egzamin pisemny: testowy / z zadaniami otwartymi  
• zaliczenie ustne / kolokwium zawierające dialogi sytuacyjne 
• test zaliczeniowy z zadaniami leksykalno-gramatycznymi 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria: obecność na zajęciach 
− aktywność na zajęciach 
− pozytywny wynik testów cząstkowych  
− pozytywny wynik zaliczenia końcowego 

Z a zgodą nauczyciela i w terminie przez niego wyznaczonym 
student ma prawo do poprawy ocen  cząstkowych.   

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
New English File - Pre-intermediate, OXFORD, 1997, 
Ian Lebeau, Language Leader - Pre-intermediate, Pearson 
Longman, 2008, 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Jenny Dooley, Virginia Evans, Grammarway 2, Express 
Publishing, 1998. 
 Peter Watcyn-Jones, Olivia Johnston, Test YourVocabulary 
2, Penguin Books, 2002 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: mgr Monika Mechlińska-Pauli 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Lektorat j ęzyka obcego (niemieckiego) 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: I, II, III Semestr: 2-5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

120     120      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

120  120      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Brak  wymagań  wstępnych dotyczących znajomości 
języka niemieckiego. 
Wymagania wstępne dotyczą znajomości terminów  
gramatycznych oraz  gramatyki języka polskiego. 

Cel kształcenia: Zapoznanie studentów z leksyką oraz strukturami 
gramatycznymi  umożliwiającymi komunikację na poziomie 
średniozaawansowanym; kształcenie sprawności mówienia, 
rozumienia ze słuchu, tworzenia krótkich tekstów 
użytkowych i rozumienia tekstu źródłowego w oparciu o 
słownictwo codziennego użytku; poszerzenie wiedzy 
studentów na temat kultury krajów obszarów 
niemieckojązycznych oraz innych krajów świata. 
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Wiedza: 
- zna słownictwo dotyczące zagadnień życia codziennego 
oraz podstawowe pojęcia 
- ma elementarną wiedzę na temat zwyczajów, tradycji i 
kultury krajów danego obszaru językowego  
 - zna podstawowe struktury gramatyczne, identyfikuje je w 
zdaniu i rozróżnia ich użycie. 
Umiejętności: 
- student stosuje samodzielnie poznane zagadnienia 
leksykalno-gramatyczne w innym kontekście językowym jak 
również konstruuje dialogi sytuacyjne z ich użyciem. 
- analizuje treści zawarte w tekstach źródłowych, porównuje 
je i wyprowadza wnioski na podstawie zgromadzonych 
informacji.  
- ma rozwinięte podstawowe umiejętności w zakresie 
komunikacji w języku angielskim, bierze udział w 
dyskusjach na wybrane tematy.  
-potrafi także tworzyć własne teksty użytkowe w oparciu o 
materiał stymulujący. 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- student potrafi  pracować w zespole jak również kierować 
jego pracą.  
-przejawia kreatywność w komunikacji interpersonalnej,            
w czasie dyskusji wykazuje ostrożność w wyrażaniu 
krytycznych opinii i pozostaje otwarty na poglądy innych 
ludzi.  
- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 
rozumie przy tym konieczność ciągłego doskonalenia 
sprawności językowych 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Nauczanie  języka  niemieckiego od podstaw i w 
stopniu średniozaawansowanym.  
Koniugacja czasowników regularnych i nieregularnych. 
Deklinacja rzeczownika.  
Formułowanie zdań  prostych oraz  budowa prostych 
dialogów.  
Rozumienie prostych wypowiedzi. 
Rozumienie ze słuchu, tworzenie krótkich tekstów 
użytkowych. 
Rozumienie tekstu źródłowego w oparciu o słownictwo 
codziennego użytku. 
Wiedza na temat kultury krajów niemieckojęzycznych. 

Metody prowadzenia  zajęć: Praca w grupach, praca indywidualna, metoda  podająca  
przy  zagadnieniach gramatycznych 
 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

 155  155 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 2. Godziny realizowane ze 

studentem wliczane do pensum 
 120  120 
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3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

 35  35 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

 40  40 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

 20  20 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

 10  10 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 10  10 

 195  195 8.Suma liczby godzin (1+4) 

195 195 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

 7  7 

ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

7 7 

Sposób zaliczenia: 
• egzamin (ostatni semestr) 
• zaliczenie z oceną (wszystkie semestry) 

Formy zaliczenia: 
• egzamin pisemny: testowy / z zadaniami otwartymi  
• zaliczenie ustne / kolokwium zawierające dialogi sytuacyjne 
• test zaliczeniowy z zadaniami leksykalno-gramatycznymi 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria: obecność na zajęciach 
− aktywność na zajęciach 
− pozytywny wynik testów cząstkowych  
− pozytywny wynik zaliczenia końcowego 

Z a zgodą nauczyciela i w terminie przez niego wyznaczonym 
student ma prawo do poprawy ocen  cząstkowych.   

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
,,Themen  neu’’H.Aufderstrasse, H.Bock ,Karl-Heinz  
Eisfeld   ,  Hueber  Polska   Ismaning  2006   
Literatura uzupełniaj ąca: 
 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: mgr Monika Mechlińska-Pauli 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: I Semestr: 1 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

30     30      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

15  15      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

znajomość podstaw informatyki z zakresu szkoły 
ponadgimnazjalnej 

Cel kształcenia: - zapoznanie studentów ze sprzętem 
i oprogramowaniem dotyczącym tworzenia, 
przesyłania, prezentowania i zabezpieczania informacji, 
- wypracowanie umiejętności doboru odpowiednich 
narzędzi informatycznych do realizacji własnych zadań. 
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Wiedza: 
- ma elementarną  wiedzę dotyczącą procesów 
komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich 
prawidłowości i zakłóceń 
- zna elementarną terminologię dotyczącą użytkowania 
komputerów, systemu operacyjnego, różnych aplikacji, 
miedzy innymi: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, 
- ma wiedzę z zakresu funkcjonowania globalnej sieci 
internetowej, jest świadomy zarówno korzyści, jak i 
zagrożeń płynących z Internetu. 

Umiejętności: 
- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać 
swoje umiejętności profesjonalne korzystając z różnych 
źródeł i sposobów, 
- posiada umiejętności pozwalające na zarządzanie 
oknami aplikacji, plikami, folderami, a także procesami 
instalacji i deinstalacji oprogramowania oraz urządzeń 
peryferyjnych komputera,  do tworzenia edycji, 
formatowania, przechowywania i drukowania 
dokumentów, 
- potrafi używać technik informatycznych, oferowanych 
przez komputery jako efektywnego środka komunikacji, 
szeroko wykorzystywanego w nauczaniu. 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania 
się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje 
samooceny własnych kompetencji i doskonali 
umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i 
kształcenia 
- odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań 
zawodowych 
- ma świadomość roli i miejsca technologii 
informacyjnej w procesie dydaktycznym i 
samokształceniu oraz potrafi sprostać wymaganiom 
stawianymi przed kandydatami do zawodu nauczyciela 
w tym zakresie 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

1. Przedstawienie i ogólna charakterystyka programu 
zajęć. Ogólna charakterystyka sieci 
Internet. Wyszukiwanie informacji w sieci Internet. 

2. Tworzenie zaawansowanych dokumentów 
tekstowych w programie Microsoft Word: 

• Zmiana układu wstawionej ilustracji 
względem tekstu, 

• Umieszczanie i modyfikacja tabel w tekście, 
• Modyfikacja automatycznego sprawdzania 

pisowni, 
• Nadawanie stylu tekstowi, 
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• Sporządzanie automatycznego spisu treści, 
• Numerowanie i podpisywanie tabel i 

ilustracji, 
• Sporządzanie automatycznego spisu tabel i 

ilustracji, 
• Nadawanie numerów stron, 
• Wykorzystanie nagłówka i stopki, 
• Wstawianie przypisów. 

3. Korzystanie z arkusza kalkulacyjnego Microsoft 
Excel: 

• Tworzenie arkuszy, 
• Wstawianie komentarzy do komórek, 
• Filtrowanie danych według zadanych 

kryteriów, 
• Zastosowanie wbudowanych formuł, 
• Sporządzanie wykresów funkcji, 
• Sporządzanie wykresu statystycznego, 
• Eksportowanie wykresów do programu 

Microsoft Word. 
4. Tworzenie oraz obróbka grafiki: 

• Retuszowanie zdjęć, 
• Stosowanie filtrów, 
• Prezentacje multimedialne 

Metody prowadzenia  zajęć: - praca w zespołach  
- dyskusja 
- działania praktyczne na komputerach 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

 40  30 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

 30  15 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

 10  15 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

 20  20 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

 10  10 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

 6  6 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 4  4 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

8.Suma liczby godzin (1+4)  60  50 
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60 50 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

 2  2 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 2 

Sposób zaliczenia:  
• zaliczenie z oceną 
 

Formy zaliczenia: 
Przygotowanie projektu lub prezentacji. 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  

Obecność na zajęciach  
Udział w ćwiczeniach praktycznych 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
1. ABC Word 2003 PL, Aleksandra Kula, Helion 2004 
2. ABC MS Office 2007 PL, Adam Jaronicki, Helion 2008, 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. PowerPoint 2007 PL. Ilustrowany przewodnik, Roland 

Zimek, 2008, 
2. Informatyka Europejczyka. Technologia informacyjna, 

Witold Wrotek, 2006. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Andrzej Krakowiak 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: I Semestr: 2 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

10   10        

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

10 10       

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Student powinien znać podstawową terminologię 
używaną w naukach prawnych 

Cel kształcenia: Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu 
własności intelektualnej oraz przesłankami i zasadami 
ochrony własności intelektualnej. 

Efekty kształcenia: 
  

Wiedza: 
Zna i rozumie elementarne pojęcia i zasady z zakresu 
ochrony prawa autorskiego  i własności przemysłowej 
Rozróżnia reżimy ochrony własności intelektualnej   
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Umiejętności: 
Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się 
na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień z 
zakresu prawa własności intelektualnej 
W oparciu o akty prawne wdraża w życie procedury 
postępowania przed Urzędem Patentowym 
Posługuje się własnością intelektualną z 
poszanowaniem praw twórcy 

Kompetencje społeczne: 
- ma świadomość poziomu swojej wiedzy w zakresie prawa 
własności intelektualnej 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

1. Źródła prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz praw 
na własności przemysłowej 
2. Utwór jako przedmiot ochrony w ramach prawa 
autorskiego - pojęcie, przesłanki uznania wytworu 
niematerialnego za utwór, katalog utworów w świetle prawa 
autorskiego, wyłączenia ustawowe 
3. Podmioty praw autorskich i praw pokrewnych  
4. Rodzaje utworów  
5. Autorskie prawa osobiste i majątkowe oraz ich ochrona 
cywilno- i karnoprawna. 
6. Dozwolony użytek publiczny i prywatny 
7. Ochrona  własności przemysłowej (wynalazki, znaki 
towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, topografie 
układów scalonych) 

 

Metody prowadzenia  zajęć: Metoda wykładu połączonego z prezentacjami 
multimedialnymi i elementami konwersatorium.  

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

20  20  

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

10  10  

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

10  10  

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

10  15  

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

5  5  

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

5  10  

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

    

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

8.Suma liczby godzin (1+4) 30  35  
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30 35 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1  1  

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

1 1 

Sposób zaliczenia:  
• zaliczenie z oceną 
 

Formy zaliczenia: 
Kolokwium – test zaliczeniowy 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  

Test - zaliczenie 51% 
aktywność i obecność w czasie zajęć. 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008. 
M. du Vall, E. Nowińska, U. Romińska, Prawo własności 
przemysłowej, Warszawa 2007 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Komentarz do prawa autorskiego i praw pokrewnych, pod 
red. nauk. J. Barty, R. Markiewicza,  Zakamycze 2005  

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: mgr Teresa Sroczyńska 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: I Semestr: 2 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

10   10        

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

10 10       

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

 
Wymagana wiedza z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej 

Cel kształcenia: Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy przydatnej w przyszłej  
pracy zawodowej związanej z kierunkiem studiów. 
Przygotowanie studentów do samodzielnej oceny i 
identyfikacji zagrożeń w środowisku pracy oraz  
kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z 
przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.                                              
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Wiedza: 
- na podstawowe przepisy prawa dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, 
kulturalnych i pomocowych.  
- ma podstawową wiedzę dotyczącą negatywnych 
czynników występujących  w środowisku pracy. 
Umiejętności: 
- potrafi w podstawowy sposób stosować przepisy z 
zakresu zachowani bezpieczeństwa i higieny pracy 
swojej i innych osób 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- ma świadomość zagrożeń występujących podczas 
pracy z dziećmi i młodzieżą.  
- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 
profesjonalny i obowiązku udzielania pierwszej pomocy 
w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące   
bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem: 
- praw i obowiązków pracowników w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za 
naruszenie przepisów i zasad bhp, 
 - ochrony pracy kobiet, 
 - wypadków przy pracy oraz świadczeń z nimi związanych,  
 - profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników. 
Zasady przydziału odzieży ochronnej i obuwia ochronnego 
oraz środków ochrony indywidualnej, okularów 
korygujących wzrok, a także środków higieny osobistej wg 
obowiązujących przepisów z uwzględnieniem uczelnianych 
normatywów. 
Postępowanie i świadczenia związane z wypadkami przy 
pracy 
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy wynikająca z kodeksu pracy,   
w tym kary za nieprzestrzeganie przepisów bhp i tryb 
odwoławczy od nałożonych kar. 
Ochrona pracy kobiet. 
Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników: ryzyko 
zawodowe, urządzenia ograniczające lub eliminujące 
szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy, środki do 
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, badania 
lekarskie,  napoje. 
Badania i pomiary czynników środowiska pracy: jakie 
czynniki środowiska pracy wymagają kontroli; stosowane 
ochrony zbiorowe i indywidualne przed zagrożeniami 
środowiska pracy (np. hałas, substancje szkodliwe  w 
powietrzu). Oświetlenie i mikroklimat w pomieszczeniach 
pracy. 
Wymagania dla pomieszczeń i stanowisk pracy, zaplecze 
higieniczno-sanitarne. 
Oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach 
pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla 
zdrowia i życia pracowników. Ocena ryzyka zawodowego. 
Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowe, 
w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne 
urządzenia biurowe. 
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Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 
związane z obsługą urządzeń technicznych,    w tym: 
• instrukcje zakładowe i producenta, 
• zakaz wykonywania czynności, do których wymagane są 

szczególne kwalifikacje (np. naprawa urządzeń 
zasilanych energią elektryczną), 

• obowiązek wyłączania z sieci wszystkich urządzeń 
zasilanych energią elektryczną lub posiadających 
ruchome elementy przed wykonywaniem jakichkolwiek 
czynności związanych    z usuwaniem zacięć czy 
wykonywaniem czynności konserwacyjnych, 

• obowiązek wyłączania wszystkich odbiorników energii 
elektrycznej na koniec pracy. 

Metody prowadzenia  zajęć: wykład z prezentacją multimedialną 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

20  20  

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

10  10  

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

10  10  

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

10  15  

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

5  5  

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

5  10  

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

    

30  35  8.Suma liczby godzin (1+4) 

30 35 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1  1  

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

1 1 

Sposób zaliczenia:  
• zaliczenie z oceną 
 

Formy zaliczenia: 
wykonanie pracy zaliczeniowej: opracowanie pisemne o 
tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  

nawiązanie do treści  wykładów, samodzielne wnioski 
studenta na temat opracowania 
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Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
B. Rączkowski:  BHP w Praktyce, ODDK Gdańsk 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy, (Dz.U. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), 
T. Siuda, H. Śnieżek „Materiały do samokształcenia dla 
nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki”  
OWP „ADAM” Warszawa 2008 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: mgr Aleksandra Radej 
 



Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji 

i oceny rezultatów 

 24 

OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Elementy kultury współczesnej 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Wszystkie specjalności 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

 
Wydział Pedagogiki 

 

Profil/profile kształcenia praktyczny 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny, podstawowy 

Status przedmiotu: obligatoryjny 

Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok:  I Semestr: I 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  Wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  Seminarium Praktyka zawodowa 

10 10 - - - - - 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM Wykład ćwiczenia laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa 

10 10 - - - - - 

Sposób realizacji zajęć: 
 
 
 

Zajęcia realizowane są: 
zajęcia w sali dydaktycznej 
 

 
Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 
 
 

 
Podstawowe wiadomości z zakresu nauki o literaturze i 
kulturze 
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Cel kształcenia: 
 
 
 
 
 
 

Przedmiot zakłada teoretyczne i praktyczne wzbogacenie wiedzy 
dotyczącej szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego w tym 
przede wszystkim zjawisk współczesnej literatury, filmu, teatru i 
sztuki 
 

Wiedza: 
- ma elementarną wiedzę z zakresu współczesnej kultury, 
rozpoznaje najistotniejsze zjawiska z obszaru literatury, filmu, 
teatru i sztuki 

Umiejętności: 
- Potrafi skonstruować recenzję pisemną wybranego dzieła sztuki  
lub wydarzenia kulturalnego. 
- ma rozwinięte umiejętności w zakresie  komunikacji, we 
właściwy sposób rozpoznaje podstawowe elementy struktury dzieła 
literackiego, filmowego, teatralnego i innych wybranych dzieł 
sztuki, 
- Potrafi w sposób przekonujący zabrać głos w dyskusji  na tematy 
kulturalne i umiejętnie argumentować własne stanowisko, 
wartościujące dane dzieło sztuki lub wydarzenie kulturalne 
 

Efekty kształcenia: 
 
 

Kompetencje społeczne: 
- Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko 
rozumianej kultury,  rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się w 
tym zakresie 
- Jest przygotowany do wypowiadania się publicznego i 
prowadzenia dyskusji 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Podstawowe pojęcia z zakresu kultury współczesnej 
przede wszystkim literatury (polskiej i powszechnej, 
filmu, teatru i sztuki) charakterystyka  wybranych 
utworów, w tym analiza i  interpretacja zmierzająca do 
kształtowania własnej skali wartości i odczuć 
estetycznych. Analiza zjawisk ogólnych, trendów, mód 
i kierunków we współczesnej kulturze i sztuce. 

Metody prowadzenia  zajęć: • ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z 
dyskusją;  

• praca w grupach 
• dyskusja   

 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF/..
.…
…. 

W AF/…
……. 

Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 

21  21  

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
I. Studia stacjonarne- godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do pensum: 
1) konsultacje/konsultacje e-mailowe- 3 
2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 0 
3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych 
terminach- 1 
4)inne formy zaliczeń (określone i podane do 

Godziny bez udziału 
akademickiego 

4  4  
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1. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury 

2  2  

2. Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium 

1  1  

3. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

1  1  

Suma  25  25  

Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1  1  

wiadomości studentów jako forma weryfikacji 
wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe 
sprawdziany weryfikujące przygotowanie do 
zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i 
związane z tym ewentualne dodatkowe 
konsultacje- 2 
5)praktyki- 0 
6)egzamin dyplomowy- 0 
7)praca dyplomowa - w wymiarze do 30% 
liczby punktów ECTS określonej w ww. 
Uchwale Senatu dla danego rodzaju pracy 
dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0 
8)inne związane z kierunkiem studiów- 0 
II Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do pensum: 
1)konsultacje/konsultacje e-mailowe- 3 
2)egzaminy/egzaminy poprawkowe- 0 
3)zaliczenia przedmiotów w dodatkowych 
terminach- 1 
4)inne formy zaliczeń (określone i podane do 
wiadomości studentów jako forma weryfikacji 
wiedzy z danego przedmiotu), np. cząstkowe 
sprawdziany weryfikujące przygotowanie do 
zajęć, omawianie wyników tych sprawdzianów i 
związane z tym ewentualne dodatkowe 
konsultacje- 2 
5)praktyki- 0 
6)egzamin dyplomowy- 0 
7)praca dyplomowa - w wymiarze do 30% 
liczby punktów ECTS określonej w ww. 
Uchwale Senatu dla danego rodzaju pracy 
dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej)- 0 
8)inne związane z kierunkiem studiów- 0 
 
 

Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla przedmiotu 

1 1 

Sposób zaliczenia:  
 
zaliczenie z oceną 

 
Formy zaliczenia: ocena za wykonanie 1  tekstu 
analitycznego, 1  recenzji z wybranej dziedziny kultury 
lub sztuki + oceny  cząstkowe otrzymywane  w trakcie 
trwania semestru. 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria: 
Prace pisemne wykonane zgodnie z zasadami 
kompozycyjnymi, poprawne pod względem 
merytorycznym, językowym i estetycznym; oceny 
cząstkowe z części teoretycznej zajęć i z wypowiedzi 
ustnej. Na ocenę ostateczną składa się 50 %  ocen za 
wykonanie prac pisemnych i 50% ocen cząstkowych.    

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
U. Eco, Historia piękna, 2009 
U. Eco, Historia brzydoty, Poznań 2007 
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Michał Głowiński, Porządek, chaos, znaczenie. Szkice o 
powieściwspółczesnej, Warszawa 1968;  
Ryszard Nycz, Tekstowy świat. Postmodernizm a 
wiedza oliteraturze, Warszawa 1995; 
Braun Kazimierz, Kieszonkowa historia teatru na 
świecie w XX wieku, Lublin 2000. 
J Płażewski, Historia filmu: 1895-2005, Warszawa 
2007 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Backmann, M., Historia malarstwa europejskiego, 
Wrocław2009 
Ałpatow, M., Historia sztuki, Warszawa 1982 
 
 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Ewa Baniecka 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Komunikowanie społeczne 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: I Semestr: 2 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

15     15      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

10  10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Podstawowe kompetencje komunikacyjne, wiedza z 
zakresu nauk społecznych, zwłaszcza z socjologii bądź 
psychologii. 

Cel kształcenia: Poszerzenie kompetencji studentów w zakresie 
umiejętności budowania relacji interpersonalnych a 
także, poprzez prezentację dorobku nauki o 
komunikowaniu, przekazanie wiedzy o zasadach 
funkcjonowania masowych środków komunikowania. 
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Wiedza: 
-  Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm 
etycznych, rozumie mechanizmy rządzące 
nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji społecznych, 
wie jak w praktyce stosować reguły zachowań 
społecznych; 
-Ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów 
komunikowania interpersonalnego i społecznego, 
definiuje pojęcia z zakresu nauki o komunikowaniu, 
opisuje modele i cechy procesu komunikowania; 
rozróżnia typy i formy komunikowania; charakteryzuje 
reguły komunikowania na wszystkich poziomach; 
- Zna reguły autoprezentacji i prezentacji. 

Umiejętności: 
-Student potrafi dokonać obserwacji, interpretacji i 
analizy sytuacji komunikacyjnej i zastosować właściwy 
kod, uwzględniający kontekst społeczny;  
- Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiedzieć 
się na piśmie, świadomie konstruuje sytuację 
komunikacyjną, analizując relacje interpersonalne;  
- Posiada umiejętności prezentowania własnych 
pomysłów, dostosować język do interlokutorów, w 
dyskusji umie zastosować trafne argumenty;  
- Rozpoznaje przyczyny napięć i konfliktów 
społecznych, ma umiejętność pokonywania barier 
komunikacyjnych;   

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- Dzięki poszerzeniu kompetencji komunikacyjnych 
student wykazuje wysoką sprawność komunikacyjną w 
relacjach z innymi osobami, jest wrażliwy na potrzeby i 
zachowania innych. 
- Prezentując otwartość na argumenty zachowuje 
ostrożność w wyrażaniu sądów; 
-Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w 
grupach, potrafi pracować w zespole zachowując 
samodzielność i kreatywność; kierując zespołem stosuje 
demokratyczny styl przywództwa; 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Podczas zajęć audytoryjnych omawiane są następujące 
zagadnienia: 

1) zasady i normy etyczne 
2) reguły zachowań społecznych 
3) procesy komunikowania społecznego 
4) modele i cechy procesu komunikowania 
5) typy i formy komunikowania 
6) reguły komunikowania 

 
Metody prowadzenia  zajęć: ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją; gry 

symulacyjne; praca w grupach; dyskusja. 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 
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1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

 20  20 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

 15  10 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

 5  10 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

 15  15 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

 5  5 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

 5  5 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 5  5 

 35  35 8.Suma liczby godzin (1+4) 

35 35 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

 1  1 

 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

1 1 

Sposób zaliczenia:  
• zaliczenie z oceną 
 

Formy zaliczenia: 
oceny  cząstkowe otrzymywane  w trakcie trwania 
semestru za aktywny udział w zajęciach + kolokwium 
na zakończenie zajęć 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  

kolokwium, w ramach którego student pisemnie 
odpowiada na losowany zestaw pytań otwartych.   

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wyd. 
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008 
Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania 
społecznego, Wyd. Astrum, Wrocław 1999 
Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja 
między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Wyd. 
PWN, Warszawa 2007 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje 
teoretyczne, [red.] B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2001  
Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, GWP, 
Gdańsk 2003 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Ewa Baniecka 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁĄ HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Kultura języka i wypowiedzi 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: I Semestr: 2 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

15     15      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

10  10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Podstawowe wiadomości z zakresu nauki o języku 
polskim. 

Cel kształcenia: Student potrafi poprawnie pod względem językowym 
zbudować wybraną wypowiedź pisemną naukową i 
użytkową oraz publiczną wypowiedź ustną. 
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Wiedza: 
- Student  ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów 
komunikowania interpersonalnego i społecznego, 
wyjaśnia pojęcie normy i błędu językowego, rozpoznaje 
rodzaje błędów językowych, opisuje kryteria 
poprawności językowej;  
- Charakteryzuje wybrane naukowe formy wypowiedzi 
(artykuł naukowy, referat, sprawozdanie), użytkowe 
formy wypowiedzi (podanie, protokół, list urzędowy, 
list motywacyjny), wystąpienia publiczne 
(przemówienie, głos w dyskusji) 

Umiejętności: 
-Student wykrywa błędy językowe w opracowanych  
wypowiedziach ustnych i pisemnych, poprawia 
wypowiedzi błędne; 
-Potrafi w sposób precyzyjny i spójny konstruować 
poprawnie pod względem językowym wybrane 
naukowe formy wypowiedzi (artykuł naukowy, referat, 
sprawozdanie), użytkowe formy wypowiedzi (podanie, 
protokół, list urzędowy, list motywacyjny), wystąpienia 
publiczne (przemówienie, głos w dyskusji) 
- Ma rozwinięte umiejętności komunikacji 
interpersonalnej, potrafi używać języka poprawnego 
pod względem gramatycznym i ortograficznym 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, 
troszczy się o poprawność językową tworzonych 
wypowiedzi, przestrzega norm ortograficznych i 
interpunkcyjnych, docenia wartość dobrze 
zbudowanego tekstu w życiu publicznym i osobistym. 
- Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w 
grupach, używając poprawnych form wypowiedzi 
zdolny jest do porozumiewania się w z osobami 
będącymi i  niebędącymi specjalistami w danej 
dziedzinie  

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

podstawowe pojęcia kultury języka (norma, błąd, 
kryteria poprawności);  
charakterystyka językowa wybranych  naukowych  
form wypowiedzi (artykuł naukowy, referat, 
sprawozdanie), użytkowych  form  wypowiedzi 
(podanie, protokół, list urzędowy, list motywacyjny), 
wystąpień  publicznych (przemówienie, dyskusja); 
praktyczne ćwiczenia z zakresu budowy wymienionych 
wyżej form wypowiedzi. 

Metody prowadzenia  zajęć: ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją; 
twórcze naśladowanie wzorów; praktyka pisarska 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 
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1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

 20  20 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

 15  10 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

 5  10 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

 15  15 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

 5  5 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

 5  5 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 5  5 

 35  35 8.Suma liczby godzin (1+4) 

35 35 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

 1  1 

 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

1 1 

Sposób zaliczenia:  
• zaliczenie z oceną 
 

Formy zaliczenia: 
ocena za wykonanie 1 próbnego  tekstu naukowego, 1 
próbnego tekstu użytkowego + oceny  cząstkowe 
otrzymywane  w trakcie trwania semestru. 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  

Prace pisemne wykonane zgodnie z zasadami 
kompozycyjnymi, poprawne pod względem 
językowym, technicznym i estetycznym; oceny 
cząstkowe z części teoretycznej zajęć i z wypowiedzi 
ustnej. Na ocenę ostateczną składa się 50 %  ocen za 
wykonanie prac pisemnych i 50% ocen cząstkowych.    

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Bańkowska E. et al., Praktyczna stylistyka nie tylko dla 
polonistów, Książka i Wiedza, Warszawa 2003 
Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, 
słowotwórstwo, składnia, PWN, Warszawa 2006. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
MaćkiewiczJ., Jak pisać teksty naukowe, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001 
Chrzanowska M., Kozłowski M., Curriculum vitae. 
Listy motywacyjne. Listy z podziękowaniem, 
Wydawnictwo Skrypt, Warszawa 2000. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Ewa Baniecka 
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Przedmioty kierunkowe
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Psychologia ogólna 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: I Semestr: 1 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

15   15  15      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

15 15 15      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

brak  

Cel kształcenia: Zapoznanie studentów z podstawowymi działami 
współczesnej psychologii. 



Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów 

 36 

Wiedza: 
Zna podstawową terminologię używaną w psychologii 
ogólnej i rozumie jej źródła oraz powiązania z 
pedagogiką.  
Ma elementarną wiedzę o miejscu psychologii w 
systemie nauk o człowieku oraz o jej przedmiotowych i 
metodologicznych powiązaniach z pedagogiką. 
Zna psychologiczne koncepcje człowieka 
Umiejętności: 
- Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk 
społecznych analizuje ich powiązania z różnymi obszarami 
działalności pedagogicznej. 
-Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu 
psychologii ogólnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu 
interpretacji problemów edukacyjnych, a także 
biologicznych i społecznych uwarunkowań ludzkich 
zachowań. 
- Potrafi właściwie analizować motywy i wzory ludzkich 
zachowań, prognozować skutki oraz organizować konkretne 
działania praktyczne w odniesieniu do różnych kontekstów 
działalności pedagogicznej. 
- Ma podstawowe umiejętności komunikacyjne, potrafi 
właściwie używać podstawowe pojęcia z zakresu psychologii 
ogólnej. 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
Poddaje krytycznej analizie własne poglądy oraz jest 
gotowy do ich zmiany w świetle danych i argumentów, 
zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę 
dalszego kształcenia. 
Współpracuje z profesjonalistami reprezentującymi 
różne dziedziny naukowe zajmujące się 
optymalizowaniem funkcjonowania ludzi w różnych 
warunkach społecznych i środowiskowych. 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Podczas zajęć audytoryjnych omawiane są następujące 
zagadnienia: 

• Przedmiot psychologii i metody badania. 
• Zachowanie, świadomość i nieświadomość. 
• Biologia umysłu i zachowania. 
• Psychologia biegu życia. 

Ćwiczenia: 
• Procesy poznawcze 
• emocje  
• motywacja 

Metody prowadzenia  zajęć: Wykład z prezentacją multimedialną. 
 Ćwiczenia: analiza tekstu z dyskusją. 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

30 20 20 20 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 2. Godziny realizowane ze 

studentem wliczane do pensum 
15 15 15 15 
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3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

15 5 10 5 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

20 10 15 10 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

10 3 5 4 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

10 4 5 4 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 3 5 2 

50 30 50 30 8.Suma liczby godzin (1+4) 

80 80 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

2 1 2 1 

ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 3 

Sposób zaliczenia:  
• Wykład - zaliczenie z oceną 
• Ćwiczenia - zaliczenie 
 

Formy zaliczenia: 
Wykład - test jednokrotnego wyboru, dwadzieścia pytań 
(cztery odpowiedzi, prawidłowa tylko jedna),  
Ćwiczenia - Wykonanie pracy zaliczeniowej: 
przygotowanie prezentacji. 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  

Test - kryterium zaliczenia (ocena dostateczna): 50% 
plus 1 prawidłowych odpowiedzi. 
 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Strelau, J. i Doliński, D. (red.). Psychologia. Podręcznik 
akademicki. Tom 1 i 2: Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne: Gdańsk 2008 (wybrane przez 
wykładowcę partie materiału). 
Literatura uzupełniaj ąca: 
McBurney, D., Myśleć jak psycholog. Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk 2003. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Aleksandra Peplińska  
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju i osobowości 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: I Semestr: 2 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

30   15  15      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

30 15 15      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Psychologia ogólna 

Cel kształcenia: Przygotowanie studentów do korzystania w praktyce pedagogicznej z 
wiedzy o psychologicznych prawidłowościach rozwoju człowieka w 
pełnym cyklu życia i jego osobowości. 
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Wiedza: 
Zna podstawową terminologię używaną w psychologii 
rozwoju człowieka i w psychologii osobowości. 
Charakteryzuje różnorodne ujęcia koncepcji rozwoju 
człowieka w cyklu życia. 
Zna główne psychologiczne teorie osobowości 
Umiejętności: 
Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na 
piśmie na temat wybranych zagadnień z zakresu psychologii 
rozwoju i osobowości. 
Potrafi wyjaśnić uwarunkowania występujących między 
ludźmi różnic rozwojowych i osobowościowych 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
Ma świadomość wykorzystywania swojej wiedzy z zakresu 
psychologii rozwoju i osobowości w różnych obszarach 
pracy pedagogicznej. 
Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę 
dalszego kształcenia. 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Podczas zajęć audytoryjnych omawiane są następujące 
zagadnienia: 
Przedmiot i metody badania psychologii rozwoju i osobowości: 
zmiany zachodzące w człowieku w pełnym cyklu jego życia. 
Zmienność ludzkiego zachowania a zmiana i zmiana o charakterze 
rozwojowym. 
Zmienność jako immanentna właściwość osobowości. 
 
Ćwiczenia: 
Pojęcie zmiany, rozwoju i zmiany rozwojowej. 
Główne koncepcje rozwoju osobowości: psychodynamiczna,   
poznanwczo-rozwojowa i psychospołeczna. 

 
Metody prowadzenia  zajęć: Wykład z prezentacją multimedialną. 

 Ćwiczenia: analiza tekstu z dyskusją. 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

35 20 35 20 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

15 15 15 15 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

20 5 20 5 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

40 10 40 10 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

15 3 15 4 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

25 4 25 4 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 3  2 
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75 30 75 30 8.Suma liczby godzin (1+4) 

105 105 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

3 1 3 1 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 4 

Sposób zaliczenia:  
• Wykład – egzamin pisemny 
• Ćwiczenia - zaliczenie 
 

Formy zaliczenia: 
Wykład - test jednokrotnego wyboru, dwadzieścia pytań 
(cztery odpowiedzi, prawidłowa tylko jedna),  
Ćwiczenia - Wykonanie pracy zaliczeniowej: 
przygotowanie prezentacji. 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  

Test - kryterium zaliczenia (ocena dostateczna): 50% 
plus 1 prawidłowych odpowiedzi. 
 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Jan Strelau i Dariusz Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik 
akademicki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk 
2008. Tom 1: Rozdział 8. Osobowość oraz tom 2: rozdział 12. 
Psychologia rozwoju człowieka.  
Literatura uzupełniaj ąca: 
Partie materiału wskazane przez wykładowcę 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Aleksandra Peplińska  
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁĄ HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Psychologia wychowawcza i społeczna 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: II Semestr: 3 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

30   15  15      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

30 15 15      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Psychologia ogólna  
Psychologia rozwoju i osobowości 

Cel kształcenia: Przygotowanie studentów do korzystania w przyszłej 
praktyce pedagogicznej z wiedzy o psychologicznych 
podstawach wychowania oraz zjawisk społecznych. 
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Wiedza: 
Zna podstawową terminologię używaną w psychologii 
wychowawczej i  społecznej. 
Zna główne zjawiska i dyspozycje psychiczne będące 
przedmiotem zabiegów wychowawczych. 
Formułuje opinie o podstawowych zjawiskach 
społecznych i zagadnieniach  psychologii społecznej. 
Umiejętności: 
Rozpoznaje istotę i przebieg różnych zjawisk 
społecznych.  
Integruje informacje pochodzące z różnych 
psychologicznych koncepcji wychowania 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
Jest świadomy ewentualnych negatywnych skutków 
swoich działań w przyszłej pracy zawodowej. 
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy.  

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Podczas zajęć audytoryjnych omawiane są następujące 
zagadnienia: 
Psychologiczny punkt widzenia na podstawy 
oddziaływań wychowawczych oraz mechanizmy 
funkcjonowania człowieka w jego otoczeniu 
społecznym. 
Rola i funkcja wybranych prawidłowości 
psychologicznych w procesie wychowania oraz w 
relacjach społecznych. 
Główne psychologiczne teorie wpływu społecznego. 
 
Ćwiczenia: 
Szkoła jako środowisko wychowawcze. 
Klasa szkolna jako grupa społeczna. 
Rola środowiska szkolnego w rozwoju społecznym 
ucznia. 
Relacje międzygrupowe. 

Metody prowadzenia  zajęć: Wykład z prezentacją multimedialną. 
 Ćwiczenia: analiza tekstu z dyskusją. 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

35 20 35 20 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

15 15 15 15 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

20 5 20 5 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

40 10 40 10 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

15 3 15 4 
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6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

25 4 25 4 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 3  2 

75 30 75 30 8.Suma liczby godzin (1+4) 

105 105 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

3 1 3 1 

przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 4 

Sposób zaliczenia:  
• Wykład – egzamin pisemny 
• Ćwiczenia - zaliczenie 
 

Formy zaliczenia: 
Wykład - test jednokrotnego wyboru, dwadzieścia pytań 
(cztery odpowiedzi, prawidłowa tylko jedna),  
Ćwiczenia - Wykonanie pracy zaliczeniowej: 
przygotowanie prezentacji. 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  

Test - kryterium zaliczenia (ocena dostateczna): 50% 
plus 1 prawidłowych odpowiedzi. 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Strelau, J. i Doliński, D. (red.). Psychologia. Podręcznik 
akademicki. Tom 2: rozdział 13. Psychologia społeczna. 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk 2008. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Partie materiału wskazane przez wykładowcę 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Aleksandra Peplińska 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pedagogiki 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: I Semestr: 1 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

20   10  10      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

20 10 10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Student przyswoił sobie podstawową wiedzę z zakresu historii i innych 
przedmiotów humanistycznych; 
Posiadł umiejętność poznawania literatury naukowej, (praca z 
podręcznikiem akademickim); 
Jest otwarty na współpracę z nauczycielem akademickim i innymi 
studiującymi  

Cel kształcenia: Poznanie przez studentów podstawowych pojęć 
pedagogicznych i zarysu rozwoju pedagogiki; 
Przygotowanie studentów do zajmowania refleksyjnej 
postawy w przyszłej i obecnej pracy pedagogicznej 
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Wiedza: 
Student zna elementarną terminologię  stosowaną w 
pedagogice (pojęcie nauki, filozofii naukowości) 
Ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie 
nauk; 
 Zna wybrane koncepcje człowieka. 
Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne systemy 
pedagogiczne. 
Ma elementarną wiedzę na temat subdyscyplin 
pedagogicznych. 

Umiejętności: 
Student poprawnie klasyfikuje systemy pedagogiczne, 
potrafi ocenić ich układ i znaczenie; 
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę; 
Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji 
interpersonalnej; 
Potrafi pracować w zespole. 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę 
dokształcania 
Docenia znaczenie nauk pedagogicznych. 
Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykłady: 
Wyznaczniki naukowości pedagogiki.  
Cechy nauki a cechy filozofii.  
Różnice między pedagogiką rozumianą jako nauka i jako 
filozofia wychowania.  
Spory o status nauk humanistycznych.  
Charakter współczesnej pedagogiki.  
Wychowanie jako podstawowe pojęcie pedagogiczne.  
Wychowanie a rozwój.  
Pojęcie systemu pedagogicznego  i jego wieloznaczność. 
Podejście systemowe. Systemy autorytarne, humanistyczne, 
technologiczne. Systemy oświatowe i szkolne. Cechy 
chrześcijańskiego, liberalnego i socjalistycznego systemu 
wych..  
Okresy rozwoju pedagogiki polskiej po II wojnie  światowej. 
Ćwiczenia: 
Pozytywistyczne podejście w nauce o wychowaniu.  
Wkład pedagogiki kultury.  
Janusz Korczak –twórca oryginalnego systemu wych. 
Przedstawiciele personalizmu.  
Podział dyscyplin pedagogicznych.  
Debata na temat „Różne oblicza pedagogiki współczesnej.” 

Metody prowadzenia  zajęć: Wykład konwencjonalny i z prezentacją 
Ćwiczenia audytoryjne; analiza tekstów z dyskusją, debata. 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

25 20 25 20 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 2. Godziny realizowane ze 

studentem wliczane do pensum 
10 10 10 10 
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3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

15 10 15 10 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

20 10 20 10 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

10 3 10 4 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

10 4 5 4 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 3 5 2 

55 30 55 30 8.Suma liczby godzin (1+4) 

85 80 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

2 1 2 1 

ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 3 

Sposób zaliczenia:  
• Wykład - zaliczenie z oceną 
• Ćwiczenia - zaliczenie 
 

Formy zaliczenia: 
Zaliczenie ustne wykładów z uwzględnieniem wskazanej 
literatury 
Ćwicz. –zaliczenie na podstawie ocen cząstkowych , 
aktywności udziału i obecności. 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  

kryterium zaliczenia (ocena dostateczna): 50% 
prawidłowych odpowiedzi. 
 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Pedagogika, t. 1. Podstawy nauki o wychowaniu, Red. B. 
Śliwerski, Gdańsk 2006. 
S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, W-wa 
1993. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Pedagogika, Red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, t. 1-2, W-wa 
2003. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Wojciech Drzeżdżon 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Historia myśli pedagogicznej       
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: I Semestr: 1 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

60   30  30      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

50 30 20      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Znajomość historii powszechnej na poziomie szkoły 
ponadgimnazjalnej 

Cel kształcenia: Celem nauczania historii myśli pedagogicznej jest przekazanie 
wiedzy na temat: ideałów wychowania i ich zmienności na 
przestrzeni dziejów, historii instytucji szkolnych i rozwoju oświaty 
pozaszkolnej, dziejów uniwersytetów i ich roli w rozwoju kultury i 
nauki oraz reform oświatowych, z zaakcentowaniem „epoki 
wielkich reform”. Ponadto zapoznanie  z wybranymi koncepcjami 
pedagogicznymi i pedeutologicznymi oraz genezą subdyscyplin 
pedagogicznych 
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Wiedza: 
- student zna podstawową terminologię używaną w pedagogice na 
przestrzeni dziejów, 
- zna najważniejsze tradycje w pedagogice oraz rozumie ich 
kulturowe uwarunkowania na przestrzeni dziejów 
- posiada wiedze na temat  reform oświatowych w Polsce 
- potrafi wymienić oraz przedstawić osiągnięcia edukacyjne 
najważniejszych pedagogów w poszczególnych epokach 
historycznych 
-  posiada wiedzę na temat zasad i norm etycznych nauczycieli  na 
przestrzeni dziejów 

Umiejętności: 
- student potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać na 
piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień z historii myśli 
pedagogicznej, 
- posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, 
wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście 
wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów,  
- potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w 
podejmowanej działalności 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, 
-  ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, 
  refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej 
- student rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania wiedzy oraz 
wyznacza kierunki własnego rozwoju 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykłady: 
1. Wychowanie w starożytnej Grecji 

− wychowanie w rodzinie  w okresie archaicznym i 
klasycznym 

− wychowanie spartańskie i ateńskie 
− sofiści 

2. Wychowanie w starożytnym Rzymie 
- edukacja domowa w rodzinie starorzymskiej 
- polityka szkolna cesarstwa 

3. Wczesne chrześcijaństwo 
- wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej 
- stosunek chrześcijan pierwszych wieków do 

kultury i szkoły pogańskiej  
4. Średniowiecze 

- pierwsze szkoły chrześcijańskie 
- wychowanie stanowe 
- utrwalenie monopolu kościelnego w szkolnictwie 
- powstanie uniwersytetów. Uniwersytet 

Krakowski 
5. Renesans i humanizm 

- nowe funkcje wiedzy i wykształcenia  
- szkoły parafialne, średnie i wyższe w Polsce 

6. Myśl pedagogiczna XVII i XVIII 
- doświadczenia szkół rycerskich 
- Komisja Edukacji Narodowej (1773-1794) 
- polityka oświatowa państw zaborczych  (Prusy, 

Rosja, Austria) 
Stanisław Staszic, Henryk Jordan, Św. Brat Albert, Karol Fryderyk 

Libelt, Ewaryst Estkowski, Bronisław Trentowski 
- Reforma szkolnictwa Aleksandra 

Wielopolskiego - 1862  
7. Wychowanie w czasach najnowszych XIX- XX  

- Jan Henryk Pestalozzi  
- Jan Fryderyk Herbart   

8. Wiek dwudziesty 
- szkoła w II Rzeczypospolitej 

                     -   Dekret o obowiązku szkolnym z 7 lutego 1919  
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                     -  Ustawa o ustroju  szkolnym z 11 marca 1932  
                  -  szkolnictwo w czasie II wojny światowej  1939-1945 

- reformy szkolne po 1945 roku 
Postanowienia Zjazdu Łódzkiego 
Reforma z 1948 roku (pierwsza reforma szkolnictwa) 
Reforma z 1961 (druga reforma szkolnictwa) 
Ocena Ekspertów z 1973 rok  
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ze 

zmianami  
9. Ideały wychowawcze na przestrzeni dziejów 
10. Historyczna zmienność zadań edukacji środowisk 

wychowawczych” 
- środowisko rodzinne 
- środowisko rówieśnicze 
- środowisko społeczne 

11. Zawód nauczyciela na przestrzeni dziejów 
12. Rozwój myśli pedagogicznej na przestrzeni dziejów 
13. Uniwersytety i ich rola w rozwoju kultury i nauki 

14. Kształtowanie się pedagogiki jako nauki w 
odniesieniu do Polski i świata 

 
Ćwiczenia: 

• Wychowanie w starożytnej Grecji 
-wychowanie w rodzinie  w okresie archaicznym i klasycznym 
-wychowanie spartańskie i ateńskie 
-sofiści 
-poglądy pedagogiczne Sokratesa, Platona, Arystotelesa 

• Wychowanie w starożytnym Rzymie 
-edukacja domowa w rodzinie starorzymskiej 
-Marek Tulliusz Cycero  
-Marek Fabiusz Kwintylian  
-polityka szkolna cesarstwa 

• Wczesne chrześcijaństwo  
-Św. Augustyn  
- św. Hieronim- 
-uzasadnienie kształcenia chrześcijan w naukach świeckich 

• Średniowiecze 
-pierwsze szkoły chrześcijańskie 
-wychowanie stanowe 
-utrwalenie monopolu kościelnego w szkolnictwie 
-powstanie uniwersytetów  (Uniwersytet Krakowski) 

• Renesans i humanizm 
-Tomasz More, 
-Erazm z Rotterdamu  
- Jan Ludwik  Vives  
- Andrzej Frycz Modrzewski (1503-1572)  
-Marcin Luter 1483-1546 

• Myśl pedagogiczna XVII i XVIII 
-Jan Amos Komeński,  John Locke i Jan Jakub Rousseau  
-dokonania Stanisława Konarskiego (1700-1773) 
-doświadczenia szkół rycerskich 
-Komisja Edukacji Narodowej (1773-1794) 
-Hugo Kołłątaj 1750-1812 

• Wychowanie w czasach najnowszych XIX- XX  
- Stanisław Staszic i Henryk Jordan 
- Św. Jan Bosco (Giordani Melchiore Bosco) 1815-1880 
- Herbert Spencer  
- John Dewey 1859-1952 

• Wiek dwudziesty i początek XXI 
1. Janusz Korczak (Henryk Goldszmit) 1878 lub 1879-

1942 
2. Kazimierz Jeżewski 1880/1877- 1948 

Kazimierz Lisiecki 1902-1976 
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Metody prowadzenia  zajęć: • wykład z prezentacją multimedialną  
• ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów źródłowych z dyskusją  

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

45 40 45 40 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

30 30 30 20 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

15 10 15 20 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

35 40 35 40 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

25 20 25 20 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

10 10 10 10 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 10  10 

80 80 80 80 8.Suma liczby godzin (1+4) 

160 80 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

3 3 3 3 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

6 6 

Sposób zaliczenia:  
− wykład  - egzamin  
− ćwiczenia – zaliczenie z oceną  

Formy zaliczenia: 
 

• Wykład: 
- praca pisemna (weryfikacja końcowa) 

• Ćwiczenia:  
            - kolokwium (weryfikacja końcowa) 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
1. Wykłady: 

- obserwacja ciągła 
- kolokwium sprawdzające z części  omawianego    

               materiału 
            - udział  w zajęciach  

2. Ćwiczenia: 
- obserwacja ciągła 
-uczestnictwo na zajęciach 
- aktywność na zajęciach 
- przygotowanie prezentacji oraz materiałów    

         omawianych na zajęciach  
      -  prezentacja przygotowanego materiału 



Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów 

 52 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
- Drynda Danuta, Historia wychowania. Skrypt dla studentów 
pedagogiki, wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP 2006 
- Bartnicka Kalina, Szybiak Irena, Zarys historii wychowania, 
Warszawa 2001 
- Krajewski Mirosław, Dzieje wychowania i doktryn 
pedagogicznych, Płock 2003 
Literatura uzupełniaj ąca: 
- Możdźeń Stefan, Historia wychowania, Kielce 2000 

- Materiały do ćwiczeń z historii wychoania, T.1,2,3.Warszawa 
1995 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Tomasz Dziki 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Współczesne kierunki pedagogiczne 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: II Semestr: 3 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

35   20  15      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

20 10 10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Filozofia, logika, psychologia, historia, socjologia 
kultury. 
Wymagania wstępne ponadto: wiadomości i 
kompetencje traktowane są jako punkt wyjścia do 
realizacji treści Teoria wychowania i nauczania. 

Cel kształcenia: Absolwent ma wiedzę w zakresie prądów i kierunków 
pedagogicznych XX w. oraz początków XXI w., potrafi 
selekcjonować materiał pod kątem ważności i 
przydatności. Czerpie inspirację dla współczesnej 
edukacji, umiejętnie dobiera środki i metody kształcenia 
do celów kształcenia. Wiedza o współczesnych 
kierunkach pedagogicznych umożliwia mu 
przygotowanie do badań pedagogicznych w oparciu o 
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teorię i praktykę wychowania. 

Wiedza: 
- zna podstawową terminologię używaną w pedagogice,  
- zna najważniejsze tradycje w pedagogice oraz rozumie ich 
kulturowe uwarunkowania, posiada wiedzę na temat zasad i norm 
etycznych 
- ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk 
- zna najważniejsze tradycje, współczesne nurty i systemy 
pedagogiczne oraz rozumie ich  kulturowe uwarunkowania 
- ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, 
wychowawczej, opiekuńczej, kulturowej i pomocowej 

Umiejętności: 
-  potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiedzieć się w mowie 
i na piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień  z 
współczesnych kierunków pedagogicznych, 
- posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów i 
sugestii, 
-potrafi ocenić przydatność typowych metod procedur i dobrych 
praktyk do realizacji zadań ze współczesnymi  kierunkami 
pedagogicznymi, 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, ma przekonanie o 
wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy 
etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej. 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykład i ćwiczenia przygotowują studenta do 
rozpoznawania innowacyjnych obszarów w pedagogice 
w oparciu o dwudziestowieczne trendy oraz odwołanie 
się do prądów kwestionowanych w PRL jak np. 
pedagogika kultury, personalizm, pedagogika serca, 
pedagogika międzykulturowa, antypedagogika, 
pedagogika ponowoczesności, pedagogika 
nieautorytarna, jak również antyautorytarna, 
pedagogika wychowania integralnego. 

Metody prowadzenia  zajęć: Wykład problemowy,  
ćwiczenia audytoryjne, dyskusja, analiza zdarzeń 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

40 20 30 20 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

20 15 10 10 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

20 5 20 10 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

35 10 50 15 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

25 3 30 5 



Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów 

 55 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

10 4 20 5 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 3  5 

75 30 80 35 8.Suma liczby godzin (1+4) 

105 105 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

3 1 3 1 

przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 4 

Sposób zaliczenia:  
− wykład  - zaliczenie z oceną 
− ćwiczenia – zaliczenie 

Formy zaliczenia: 
 

• Wykład: 
- praca pisemna (weryfikacja końcowa) 

• Ćwiczenia:  
            - kolokwium (weryfikacja końcowa) 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
3. Wykłady: 

- obserwacja ciągła 
- kolokwium sprawdzające z części  omawianego    

               materiału 
            - udział  w zajęciach  

4. Ćwiczenia: 
- obserwacja ciągła 
-uczestnictwo na zajęciach 
- aktywność na zajęciach 
- przygotowanie prezentacji oraz materiałów    

         omawianych na zajęciach  
      -  prezentacja przygotowanego materiału 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
• Chmaj L., Prądy i kierunki w pedagogice XX 

wieku, Warszawa 1963 
• Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty 

wychowania, Kraków 2010 
• Edukacja alternatywna – dylematy teorii i 

praktyki, red. B. Śliwerski, Kraków 1992 
Literatura uzupełniaj ąca: 

• Pedagogika alternatywna – dylematy teorii, red. 
B. Śliwerski, Kraków 1995 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Wojciech Drzeżdżon 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Pojęcia i systemy pedagogiczne w wybranych państwach Unii 
Europejskiej 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: II Semestr: 3 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

45   20  25      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

25 15 10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Pedagogika społeczna – znajomość pojęć takich jak: 
system edukacyjny, znaczenie edukacji w rozwoju 
społeczeństw 

Cel kształcenia: Zajęcia mają na celu poznanie systemów pedagogicznych w 
wybranych państwach Unii Europejskiej, znajomość cech 
systemów pedagogicznych w wybranych krajach Europy. 
Student po ukończeniu przedmiotu będzie potrafił opisać 
poszczególne systemy a także wskazać różnice i podobieństwa 
między nimi. 
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Wiedza: 
- zna podstawową terminologię używaną w systemach 
edukacyjnych wybranych krajach UE  
- ma elementarną wiedzę o porównywaniu systemów 
edukacyjnych w krajach UE ze szczególnym 
uwzględnieniem kształcenia elementarnego niższego i 
wyższego kształcenia, średniego i kształcenia 
uniwersyteckiego i nieuniwersyteckiego  
- ma podstawową wiedzę o porównywaniu, kierowaniu, 
zarządzaniu i sprawowaniu nadzoru nad procesem 
edukacyjnym  
Umiejętności: 
- potrafi porównać istniejące systemy edukacyjne w świetle 
polityki edukacyjnej procesu bolońskiego  
- potrafi samodzielnie ocenić przydatność zasad polityki 
edukacyjnej w praktyce  
-  samodzielnie planuje i realizuje projekty działalności 
pedagogicznej zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w 
Polsce i krajach UE 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i  umiejętności 
oraz rozwoju osobistego  
- dostrzega problemy moralne i etyczne związane z własną i 
cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań  
- jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w 
działaniach dydaktyczno – wychowawczych  
- jest świadomy do przeniesienia istotnych właściwości szkół 
alternatywnych do aktualnej pracy pedagogicznej  

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykład 
1. Pojęcie systemu i analiza systemowa. 
2. Charakterystyczne cechy systemów 

pedagogicznych Europy Środkowo-
Wschodniej. 

3. Systemy pedagogiczne w wybranych 
państwach Unii Europejskiej: 

      - system pedagogiczny Niemiec, 
      - system pedagogiczny Wielkiej Brytanii, 
      - system pedagogiczny Francji, 
      - system pedagogiczny Włoch, 
      - system pedagogiczny Danii, 
      - system pedagogiczny Hiszpanii.  
4.   Integracja europejska a edukacja. 
5.   Znaczenie edukacji w kształtowaniu wymiaru 
tożsamości 

 
Ćwiczenia 

1. System pedagogiczny Holandii. 
2. System pedagogiczny Irlandii. 
3. Model szkoły europejskiej. 
4. Wspólnotowe priorytety w dziedzinie 

edukacji 
      - równość szans edukacyjnych, 
      - europejski ideał wychowania, 
      - znaczenie równouprawnienia, 

- emigracja. 
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Metody prowadzenia  zajęć: • Wykład – wykład problemowy 
• Ćwiczenia audytoryjne / praca w grupach/ 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

30 30 30 20 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

20 25 10 10 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

10 5 20 10 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

25 20 25 30 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

15 10 15 10 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

10 6 10 10 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 4  10 

55 50 55 50 8.Suma liczby godzin (1+4) 

105 105 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

2 2 2 2 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 4 

Sposób zaliczenia:  
− wykład  - zaliczenie z oceną 
− ćwiczenia – zaliczenie 

Formy zaliczenia: 
 

• Wykład: 
- praca pisemna (weryfikacja końcowa) 

• Ćwiczenia:  
            - kolokwium (weryfikacja końcowa) 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
5. Wykłady: 

- obserwacja ciągła 
- kolokwium sprawdzające z części  omawianego    

               materiału 
            - udział  w zajęciach  

6. Ćwiczenia: 
- obserwacja ciągła 
-uczestnictwo na zajęciach 
- aktywność na zajęciach 
- przygotowanie prezentacji oraz materiałów    

         omawianych na zajęciach  
      -  prezentacja przygotowanego materiału 
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Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
1. D. Dziewulak, Systemy szkolne Unii 

Europejskiej, Warszawa 1997. 
2. C. Kupisiewicz, Nowoczesność w kształceniu i 

wychowaniu, Warszawa 1990. 
3. F. Znaniecki, Socjologia wychowania, 

Warszawa 1973 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. U. Świętochowska, Systemy edukacyjne 
cywilizacji przełomu XX i XXI wieku, 
Toruń 2001. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Wojciech Drzeżdżon 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Historia i zagadnienia filozofii 
Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 

przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: I Semestr: 1 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

45   25  20      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

25 15 10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Posiada ogólną wiedzę z zakresu historii powszechnej, 
języka ojczystego, literatury, umiejętność samodzielnego, 
krytycznego rozumowania. Posiada zdolność wyszukiwania i 
korzystania z tekstów źródłowych 

Cel kształcenia: Wykład : 
Uzyskanie metaprzedmiotowej wiedzy z zakresu filozofii 
oraz umiejętności posługiwania się nią.  
Zapoznanie się z paradygmatycznymi systemami 
filozoficznymi wyjaśniającymi typowe zagadnienia 
metafizyczne, antropologiczne i etyczne w dziejach myśli 
filozoficznej epoki starożytnej, średniowiecznej i 
nowożytnej.  
Ćwiczenia: 
Pogłębienie wiedzy filozoficznej uzyskanej w trakcie 
wykładów.  
Nabycie umiejętności posługiwania się podstawowymi 
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pojęciami, stanowiskami i koncepcjami w zakresie wiedzy 
filozoficznej epoki starożytnej, średniowiecznej i 
nowożytnej.  
Uzyskanie intelektualnych sprawności analizowania lub 
syntetyzowania wybranych problemów filozoficznych. 
Nabycie zdolności dostrzegania filozoficznych zagadnień w 
naukach szczegółowych.  
Wiedza: 
− zna elementarną terminologię używaną w filozofii i 

rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie 
pokrewnych dyscyplin naukowych 

− Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne 
stanowiące teoretyczne podstawy działalności 
pedagogicznej 

− Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i 
systemy filozoficzne, rozumie ich historyczne i 
kulturowe uwarunkowania 

Umiejętności: 
− potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną 

z zakresu filozofii oraz powiązanych z nią dyscyplin w 
celu analizowania i interpretowania problemów 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, 
kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów 
ludzkich zachowań 

− potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami 
teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów 
ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania 
sytuacji oraz analizowania strategii działań 
praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów 
działalności pedagogicznej 

− posiada umiejętność prezentowania własnych 
pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je 
argumentacją w kontekście wybranych perspektyw 
teoretycznych, poglądów różnych filozofów 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
− docenia znaczenie nauk filozoficznych dla utrzymania i 

rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach 
społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania 
działań zawodowych 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykład : 
• Status metodologiczny filozofii. Etymologia nazwy. 

Geneza filozofii. Definicja filozofii. 
• Pierwsze filozoficzne zagadnienia u filozofów 

jońskich. Arche w rozumieniu filozofów 
presokratycznych. 

• Początki filozofii człowieka – Sofiści i Sokrates oraz 
cynicy i cyrenaicy. Zmiana orientacji filozoficznej z 
przyrodniczej na antropologiczną. 

• Platon i jego dualistyczna koncepcja rzeczywistości. 
• Arystotelesowskie pluralistyczne rozumienie świata 

osób i rzeczy. 
• Epoka hellenizmu i istniejące w niej szkoły etyczne. 
• Realizm w filozofii Tomasza z Akwinu. 
• Kartezjusza filozofia podmiotu. 
• XVII-wieczni racjonaliści – G.W. Leibniz i B. 

Pascal. 
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• I. Kant i jego idealizm transcendentalny. 
• Filozofia życia w rozumieniu F. Nietschego 
 

Ćwiczenia: 
• Charakterystyka poznania zmysłowego i 

rozumowego oraz wiedzy teoretycznej i praktycznej. 
Ich różnice i wzajemne dopełnianie się. 

• Źródła filozofii i wynikające z nich typy 
filozofowania.  

• Pierwsze metafizyczne zagadnienia. 
• Relatywizm sofistów. 
• Zagadnienie szczęścia i cnoty w ujęciu Sokratesa, 

cyników, cyrenaików, stoików, Arystotelesa i św. 
Augustyna.  

• Teoria świata i człowieka według Platona. 
o Świat idei 
o Człowiek jako dusza władająca ciałem  

• Koncepcja świata i człowieka w ujęciu Arystotelesa  
o Substancja a przypadłości 
o Definicja duszy  

• Rozumienie świata i człowieka u św. Tomasza z 
Akwinu 

• Realizm 
• Człowiek jednością duszy i ciała  

• Kartezjusza „Medytacje o pierwszej filozofii”.  
o Analiza metodycznego wątpienia. 

• Koncepcja człowieka w ujęciu B. Pascala 
o Krytyka ludzkiego rozumu. 
o Rozumienie istoty człowieka na tle 

otaczającej go rzeczywistości. 
• Nietzscheańskie pojęcie moralności. 

o Analiza wartości oraz dobra i zła 
moralnego.  

o Immoralizm.  
o Teoria „nadczłowieka” 

• Fenomenalizm oraz deontonomizm autonomiczny I. 
Kanta.  

o Typy sądów.  
o Ludzki przedmiot poznania.  
o Teoria imperatywu kategorycznego 

Metody prowadzenia  zajęć: • wykład / wykład problemowy  
• ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją / praca 

w grupach / dyskusja / rozwiązywanie zadań  
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

35 30 35 20 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

25 20 15 10 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

10 10 20 10 
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4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

40 20 40 30 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

25 10 20 10 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

15 6 20 10 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 4  10 

75 50 75 50 8.Suma liczby godzin (1+4) 

125 125 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

3 2 3 2 

studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

5 5 

Sposób zaliczenia:  
− wykład  - egzamin 
− ćwiczenia – zaliczenie 

Formy zaliczenia: 
Wykład: 

• egzamin pisemny: testowy  
Ćwiczenia 
• zaliczenie ustne przygotowanie protokołu, prezentacji 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
student nabył określone powyżej umiejętności i wiedzę 
przynajmniej w stopniu dostatecznym. Oznacza to, że potrafi 
sformułować pełną(pełne) odpowiedź (odpowiedzi) na 
minimum 40% postawionych mu w czasie egzaminu 
(zaliczenia) pytań. 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Bocheński J., Zarys historii filozofii, Kraków 1993  
Kiwka M., Abc filozofii, Wrocław 2001  
Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. I-II, Warszawa 1990 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Podsiad A., Słownik terminów i pojęć filozoficznych, 
Warszawa 2000 
Copleston F., Historia filozofii, t. I, Grecja i Rzym, przeł., H. 
Bednarek, Warszawa 1998 
Copleston F., Historia filozofii, , t II, Od Augustyna do 
Szkota, przeł. S. Zalewski Warszawa 2000 
Copleston F., Historia filozofii, t IV, Od Kartezjusza do 
Leibniza, przeł. J. Marzęcki, Warszawa 1995 
Copleston F., Historia filozofii, t VI, Od Wolffa do Kanta, 
przeł. J. Łoziński, Warszawa 1996 
Copleston F., Historia filozofii, t VII, Od Fichtego do 
Nietzschego, przeł. J. Łoziński, Warszawa 1995 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Wojciech Węckowski 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Etyka 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: I Semestr: 2 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

20   20        

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

15 15       

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Historia i zagadnienia filozofii 
 
Posiada elementarną historyczną wiedzę z filozofii w 
zakresie zagadnień metafizycznych, antropologicznych i 
etycznych. Zna istniejące w dziejach myśli filozoficznej 
epoki starożytnej, średniowiecznej i nowożytnej jej systemy, 
szkoły i koncepcje. Posługuje się terminologią filozoficzną w 
odniesieniu do świata, człowieka i jego działania.  
Zauważa problematyczność zagadnienia. 

Cel kształcenia: Zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami etyki jako 
filozoficznej nauki o powinności moralnej czynu ludzkiego 
oraz zdobycie umiejętności posługiwania się nią. 
Rozumienie podstawowych pojęć oraz stanowisk etycznych. 
Nabycie zdolności dostrzegania i rozstrzygania spornych 
kwestii moralnych w życiu człowieka. 
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Wiedza: 
- ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm 
etycznych 
- ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów 
komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich 
prawidłowości i zakłóceń 
Umiejętności: 
- potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać 
ewentualne obszary wymagające modyfikacji w 
przyszłym działaniu 
- potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi 
w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje 
dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych 
działań pedagogicznych 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 
profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i 
przestrzegania zasad etyki zawodowej 
- dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy 
etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje 
optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami 
etyki 
- jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w 
badaniach naukowych 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykład : 
• Status metodologiczny etyki. Moralność a etyka. 

Etyka wśród dyscyplin filozoficznych oraz jej relacje 
z innym dyscyplinami naukowymi. Podział etyki.  

• Charakterystyka podstawowych pojęć etycznych. 
Wartość a dobro moralne. 

• Analiza czynu ludzkiego. Czyn a uczynnienie. 
Czynny i bierny aspekt czynu. 

• Ludzka wola istotą czynu. Współpraca rozumu i 
woli w czynie ludzkim. Ludzka decyzja. 

• Dobroć i słuszność postępowania ludzkiego. 
Charakterystyka stanowisk integralizmu, 
intencjonalizmu oraz utylitaryzmu.  

• Aretologia. Definicja cnoty etycznej. 
Charakterystyka cnót kardynalnych. 

• Analiza dobra i zła moralnego. 
• Norma moralna jako obiektywne kryterium 

powinności moralnej czynu ludzkiego.  
• Spór o normę moralności: 

o eudajmonizm,  
o deontonomizm  
o personalizm 

• Prawo naturalne a prawo stanowione. 
• Sumienie i prawda 

Metody prowadzenia  zajęć: • wykład / wykład problemowy  

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 

Formy aktywności 
 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 



Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów 

 66 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

35  35  

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

20  15  

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

10  20  

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

20  20  

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

10  10  

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

10  10  

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

    

55  55  8.Suma liczby godzin (1+4) 

55 55 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

2  2  

 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 2 

Sposób zaliczenia:  
− wykład  - zaliczenie z oceną 
 

Formy zaliczenia: 
Wykład: 

• pisemny: testowy  

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
student nabył określone powyżej umiejętności i wiedzę 
przynajmniej w stopniu dostatecznym. Oznacza to, że potrafi 
sformułować pełną (pełne) odpowiedź (odpowiedzi) na 
minimum 40% postawionych mu w czasie egzaminu 
(zaliczenia) pytań. 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Robaczewski A., O cnotach i wychowaniu, Lublin 1999  
Styczeń T., Merecki J., ABC etyki, Lublin 1996 
Jaroszyński P., Etyka. Dramat życia moralnego, Warszawa 
1993  
Literatura uzupełniaj ąca: 
Tischner J., Kłoczowski J.A., Wobec wartości, Poznań 2001 
Ślipko T., Historia etyki w zarysie, Kraków 2010  
 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Wojciech Węckowski  
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU  

Nazwa przedmiotu: Filozofia wychowania              

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: II Semestr: 3 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

30   20  10      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

20 10 10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Podstawowa wiedza z zakresu historii i zagadnień filozofii 

Cel kształcenia: Filozofia wychowania ma przede wszystkim za zadanie 
wyjaśnić i przybliżać studentom powinności działania 
człowieka, w zakresie aktualizowania potencjalności życia 
osobowego. 
W procesie dydaktycznym student ma zapoznać się z 
różnymi wartościami systemów pedagogicznych, które 
stanowią zasadnicze kategorie aksjologiczne w historii 
rozwoju myśli filozoficznej. 
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Wiedza: 
− zna elementarną terminologię używaną w filozofii i 

rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie 
pokrewnych dyscyplin naukowych 

− Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne 
stanowiące teoretyczne podstawy działalności 
pedagogicznej 

− Zna najważniejsze tradycyjne i współczesne nurty i 
systemy filozoficzne, rozumie ich historyczne i 
kulturowe uwarunkowania 

Umiejętności: 
− potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną 

z zakresu filozofii oraz powiązanych z nią dyscyplin w 
celu analizowania i interpretowania problemów 
edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, 
kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów 
ludzkich zachowań 

− potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami 
teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów 
ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania 
sytuacji oraz analizowania strategii działań 
praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów 
działalności pedagogicznej 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
− docenia znaczenie nauk filozoficznych dla 

utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w 
środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę 
do projektowania działań zawodowych 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

1. Specyfika filozofii wychowania. 
2. Zarys dziejów filozofii wychowania. 
3. Przedmiot wychowania. 
4. Podstawowe kategorie filozofii wychowania. 
5. Prawda, dobro, piękno i miłość. 
6. Wolność i sprawiedliwość. 
7. Religijność. 
8. Poznanie. 
9. Metoda wychowania. 
10. Cel wychowania. 
11. Filozofia wychowania Józefa Tischnera. 
12. Chrześcijańska „paideia”. 
13. Wychowanie w czasach nowożytnych. 
14. Współczesne koncepcje wychowania. 
15. Idea asertywnej ekspresji. 
16. Idea podmiotowości. 
17. Idea godności. 
18. Idea wartości. 
19. Idea personalizmu. 
20. Ocena współczesnych teorii wychowania. 

Metody prowadzenia  zajęć: • wykład / wykład problemowy  
• ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją / praca 

w grupach / dyskusja / rozwiązywanie zadań 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 
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1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

30 15 30 15 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

20 10 10 10 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

10 5 20 5 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

20 15 20 15 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

10 5 10 5 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

10 5 10 5 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 5  5 

50 30 50 30 8.Suma liczby godzin (1+4) 

80 80 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

2 1 2 1 

 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 3 

Sposób zaliczenia:  
− wykład  - zaliczenie z oceną 
− ćwiczenia – zaliczenie  

Formy zaliczenia: 
Wykład: 

• pisemny: testowy  
Ćwiczenia 
zaliczenie ustne przygotowanie protokołu, prezentacji 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
student nabył określone powyżej umiejętności i wiedzę 
przynajmniej w stopniu dostatecznym. Oznacza to, że potrafi 
sformułować pełną (pełne) odpowiedź (odpowiedzi) na 
minimum 40% postawionych mu w czasie egzaminu 
(zaliczenia) pytań. 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
S. Gałkowski, Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne 
podstawy koncepcji wychowania moralnego, Lublin 2003. 
K. Obrycht, Prawda, dobro i piękno w wychowaniu 
człowieka jako osoby, Katowice 2000. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Tischner J., Kłoczowski J.A., Wobec wartości, Poznań 2001 
M. A. Krąpiec, Wychowanie personalistyczne, Kraków 
2005.  

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Wojciech Węckowski 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: I Semestr: 1 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

35   20  15      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

25 15 10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

 
Podstawowe wiadomości z biologii i genetyki człowieka 

Cel kształcenia: Zajęcia mają na celu wprowadzenie do tematyki medycznej a 
także przybliżenie studentom podstawowych procesów 
rozwoju człowieka w oparciu o układy integrujące tzn, układ 
nerwowy i hormonalny człowieka z zarysem podstaw 
genetyki. 
Omówienie czynników fizycznych, psychicznych, 
środowiskowych wpływających na rozwój. 
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Wiedza: 
1. Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka 

w cyklu życia i jego potrzebach w aspekcie 
biologicznym.  

2. Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania 
organizmu człowieka w aspekcie biologicznym.  

3. Ma podstawową wiedzę na temat metod oceny 
rozwoju biologicznego człowieka.  

4. Ma podstawową wiedzę dotyczącą problemów 
zdrowotnych dzieci i młodzieży. 

Umiejętności: 
1. Potrafi dokonać wstępnej oceny prawidłowości 

rozwoju dziecka w aspekcie biologicznym na 
podstawie wybranych metod.  

2. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę 
teoretyczną z kresu biomedycznych podstaw 
rozwoju i wychowania  

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
1. Umie zaproponować podstawowe działania 

wspomagające rozwój dziecka.  
2. Ma świadomość osobniczego zróżnicowania  

rozwoju biologicznego człowieka i potrzeby 
indywidualizacji pracy z dzieckiem.  

3. Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w 
grupach, organizacjach i instytucjach realizujących 
działania pedagogiczne  

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykłady: 
Wiek rozwojowy i jego kryteria.  
Czynniki determinujące rozwój.  
Genetyczne uwarunkowania rozwojem.  
Czynniki paragenetyczne i matczyne.  
Dymorfizm płciowy.  
Układy regulujące i integrujące rozwój człowieka – układ 
nerwowy i hormonalny.  
Rola hormonów w rozwoju człowieka.  
Wpływ żywienia, klimatu, ruchu na rozwój człowieka. 
Zaburzenia psychiczne wpływające na rozwój . 
Zaburzenia metaboliczne o charakterze wrodzonym. 
 
Ćwiczenia. 
Okresy rozwoju człowieka : okres embrionalny, 
noworodkowy, niemowlęcy, poniemowlęcy,  przedszkolny, 
szkolny, okres dojrzewania.  
Gonady.  
Gruczoły wydzielania wewnętrznego: podwzgórze, 
przysadka mózgowa, szyszynka mózgowa, tarczyca i 
przytarczyce, grasica, trzustka, nadnercza,. 

Metody prowadzenia  zajęć: Wykład problemowy,  
ćwiczenia audytoryjne, dyskusja, analiza zdarzeń 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

40 20 35 20 
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2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

20 15 15 10 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

20 5 20 10 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

35 10 45 15 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

25 3 25 5 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

10 4 20 5 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 3  5 

75 30 80 35 8.Suma liczby godzin (1+4) 

105 105 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

3 1 3 1 

 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 4 

Sposób zaliczenia:  
− wykład  - egzamin 
− ćwiczenia – zaliczenie z oceną 

Formy zaliczenia: 
 

• Wykład: 
- egzamin pisemny - testowy 

• Ćwiczenia:  
            - praca zaliczeniowa  (weryfikacja końcowa) 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
7. Wykłady:  
- 60% dobrych odpowiedzi na pytania testu (dostateczna ocena) 
8. Ćwiczenia: 
- obserwacja ciągła 
-uczestnictwo na zajęciach 
- aktywność na zajęciach 
- przygotowanie pracy wg wskazanej tematyki 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
1. Janczewski A. Biologiczne i medyczne 

podstawy rozwoju i wychowania. Żak. 
Warszawa 2005r, 

2. Traczyk W.Z. Fizjologia człowieka w zarysie. 
PZWL, Warszawa 2002r, 

3. Kalat J.W. Biologiczne podstawy psychologii. 
PWN.Warszawa 2006r. 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Kucharczyk  K. Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL. 

Warszawa 1976r. 
2. Wanzeck- Sielert Ch. Dzieci poznają siebie i swoje ciało. 

Wyd. Jedność Kielce 2008r. 
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr hab. Adam Szarszewski 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Biomedyczne podstawy psychiatrii dziecięcej 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: I Semestr: 2 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

20   20        

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

10 10       

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Psychologia ogólna, Biomedyczne podstawy rozwoju i 
wychowania (zagadnienia dotyczące prawidłowego rozwoju 
dzieci i młodzieży) 

Cel kształcenia: Przygotowanie studentów do korzystania w przyszłej 
praktyce pedagogicznej z wiedzy o biomedycznych 
podstawach psychiatrii dziecięcej. 
 

Efekty kształcenia: 
  

Wiedza: 
Zna podstawową terminologię używaną w psychiatrii 
dziecięcej i rozumie jej źródła   oraz zastosowania w 
obrębie pedagogiki. 
Zna podstawowe biomedyczne uwarunkowania 
wybranych zaburzeń psychicznych dziecka.  
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Umiejętności: 
Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się 
na piśmie na tematy biomedycznych mechanizmów 
zaburzeń psychicznych dziecka. 
Umie wyjaśnić biomedyczne uwarunkowania różnicy 
między zaburzeniami psychicznymi dziecka i 
dorosłego.  
Kompetencje społeczne: 
Potrafi odnieść wiedzę z zakresu biomedycznych 
podstaw psychiatrii dziecięcej do konkretnego 
przypadku w praktyce pedagogicznej. 
Rozpoznaje potencjalne zagrożenia dla zdrowia 
psychicznego dziecka.  

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykłady: 
Biologiczny i psychologiczny poziom analizy 
nienormalności. 
Zmiany zaburzeń psychicznych w całym cyklu życia 
człowieka. 
Specyficzne aspekty i typy zaburzeń dziecięcych. 
Uogólnione zaburzenia rozwojowe.  
Zapobieganie zaburzeniom dziecięcym 
 

Metody prowadzenia  zajęć: Wykład problemowy z prezentacją multimedialną 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

30  20  

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

20  10  

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

10  10  

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

25  35  

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

15  20  

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

10  15  

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

    

55  55  8.Suma liczby godzin (1+4) 

55 55 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

2  2  
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10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 2 

Sposób zaliczenia:  
− wykład  - zaliczenie z oceną 

Formy zaliczenia: 
• Wykład: 

- egzamin pisemny - testowy 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
9. Wykłady:  

Test jednokrotnego wyboru, dwadzieścia pytań (cztery 
odpowiedzi, prawidłowa tylko jedna), kryterium zaliczenia (ocena 
dostateczna): 50% plus 1 prawidłowych odpowiedzi. 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Seligman, E. P., Walker, E. F. i Rosenhan, D. L., 
Psychopatologia. Rozdział 8: Zaburzenia 
wczesnodziecięce. Zysk i S-ka Wydawnictwo: Poznań 
2003. Partie materiałuwskazane przez wykładowcę. 
Literatura uzupełniaj ąca: 

 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Monika Fryze   
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Podstawy ergonomii 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: I Semestr: 2 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

15  15        

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

10 10       

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

brak 

Cel kształcenia: 1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami 
ergonomii.  

2. Uświadomienie studentom roli ergonomii w 
środowisku pracy.  

Efekty kształcenia: 
  

Wiedza: 
Zna podstawową terminologię używaną w ergonomii.  
Ma elementarną wiedzę dotyczącą ergonomicznych 
warunków pracy.  
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Umiejętności: 
Potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy 
prawa odnoszącego się do instytucji związanych z 
wybraną działalnością edukacyjną 

Kompetencje społeczne: 
1. Ma świadomość znaczenia stosowania 

ergonomicznych rozwiązań w swoich działaniach i 
innych osób.  

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykłady: 

1. Geneza, przedmiot i zadania ergonomii. 

2. Parametry układu człowiek-maszyna.    

3. Materialne warunki pracy. 

4. Podstawowe zagadnienia fizjologii pracy.  

5. Wybrane czynniki ergonomiczne w kształtowaniu 
środowiska pracy. 

6. Organizacja stanowiska pracy z komputerem. 

7. Ergonomia dla osób starszych i niepełnosprawnych. 

Metody prowadzenia  zajęć: Wykład problemowy z prezentacją multimedialną 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

20  20  

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

15  10  

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

5  10  

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

10  10  

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

5  5  

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

5  5  

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

    

30  30  8.Suma liczby godzin (1+4) 

55 55 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1  1  

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

1 1 
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Sposób zaliczenia:  
− wykład  - zaliczenie z oceną 

Formy zaliczenia: 
• Wykład: 

- egzamin pisemny - testowy 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
10. Wykłady:  

Test jednokrotnego wyboru, dwadzieścia pytań (cztery 
odpowiedzi, prawidłowa tylko jedna), kryterium zaliczenia (ocena 
dostateczna): 50% plus 1 prawidłowych odpowiedzi. 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
1. Wróblewska Małgorzata, Ergonomia. Skrypt dla 

studentów, Politechnika Opolska  2004 
2. Batogowska Anna, Malinowski Andrzej, 

Ergonomia dla każdego, Sorus, Poznań 1997 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. Górska E, Ergonomia, projektowanie, diagnoza, 
eksperymenty, OWPW Warszawa 2007 

2. Jerzy Olszewski, Podstawy ergonomii i 
fizjologii pracy, Akademia Ekonomiczna               
w Poznaniu, 1997 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: mgr Aleksandra Radej 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy wychowania 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: II Semestr: 4 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

50   20  30      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

25 10 15      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Wprowadzenie do pedagogiki, psychologia rozwoju i 
osobowości 

Cel kształcenia: Dyscyplina skierowana jest na zapoznanie studentów z 
teoretycznymi podstawami wychowania, dylematami 
współczesnej teorii wychowania; kształtowanie umiejętności 
rozwiązywania problemów wychowawczych; wprowadzenie 
studentów w proces samokształcenia i samowychowania. 
Praktyczna część dyscypliny, ujmowana na ćwiczeniach, 
skierowana jest na poznanie istoty i źródeł wychowania, 
dostarczenie kategorii pojęciowych umożliwiających 
zrozumienie sensu i treści wychowania, nabycie umiejętności 
praktycznego rozwiązywania konkretnych problemów 
wychowawczych (stanowienie celów wychowania, tworzenie 
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sytuacji wychowawczych, dobór metod wychowania), 
trening umiejętności praktycznych; pobudzanie refleksji 
wychowawczej, motywowanie do wielostronnego 
analizowania rozpatrywanych problemów, formułowania 
przemyślanych wniosków i uogólnień; rozwijanie 
umiejętności dyskutowania, stawiania pytań, 
argumentowania; kształtowanie umiejętności pracy 
zespołowej; stworzenie podstaw zaangażowania 
zawodowego. 
Wiedza: 
� Student zna elementarną terminologię używaną w 

teorii wychowania i rozumie jej źródła; 
� Student zna najważniejsze tradycyjne i współczesne 

nurty i systemy wychowawcze, rozumie ich 
historyczne i kulturowe uwarunkowania; 

� Student ma podstawową wiedzę o uczestnikach 
działalności wychowawczej; 

� Student ma elementarną wiedzę o metodyce 
wykonywania zadań wychowawczych, normach, 
procedurach, formach organizacji procesu 
wychowawczego. 

Umiejętności: 
� Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę zakresu 

teorii wychowania w celu analizowania, 
interpretowania problemów wychowawczych; 

� Potrafi ocenić przydatność typowych metod, 
procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań 
wychowawczych; 

� Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami 
teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania 
oraz projektowania strategii działań 
wychowawczych; potrafi generować rozwiązania 
konkretnych problemów wychowawczych i 
prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz 
przewidywać skutki planowanych działań. 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
� Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się zawodowego i rozwoju 
osobistego; 

� Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, 
projektuje i wykonuje działania wychowawcze. 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykłady: 
� Teoria wychowania jako dyscyplina pedagogiczna 
� Pojęcie wychowania i jego cechy 
� Wychowanie w świetle tradycyjnych i 

współczesnych koncepcji pedagogicznych i 
psychologicznych 

� Psychospołeczne warunki wychowania 
� Wartości źródłem wychowania 
� Dziedziny wychowania: wychowanie estetyczne, 

moralne, seksualne, obywatelskie, patriotyczne, 
umysłowe, religijne, ekologiczne, zdrowotne i 
fizyczne. 
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� Formy procesu wychowawczego. 
� Podstawowe środowiska wychowawcze. Wpływ 

rodziny, szkoły i grup rówieśniczych na wychowanie 
osobowości. Klasa szkolna jako grupa społeczna.  
ĆWICZENIA: 
� Potoczna teoria wychowania studentów 

pedagogiki a poszukiwanie istoty wychowania 
podczas studiów nad literaturą przedmiotu 

� Wychowanie - czym jest, czym nie jest, czym być 
nie powinno? Omawianie zależności między 
sposobami oddziaływania wychowawców a uzyskanymi 
zmianami osobowości wychowanków. Skuteczność 
jednolitych oddziaływań wychowawczych; 

� Cele i treści wychowania. Formułowanie celów 
wychowania jako logiczna konsekwencja 
intencjonalnego charakteru oddziaływań 
wychowawczych. Warunki wiarygodności celów 
wychowawczych. Praktyczna operacjonalizacji celów 
w konkretnych sytuacjach wychowawczych. Rodzaje 
sytuacji wychowawczych. Planowanie i organizacja 
procesu wychowania w kategoriach różnych form 
wychowania. 

� Metody wychowania – przegląd i analiza 
poszczególnych rodzajów metod wychowania. Zasady 
posługiwania się nimi w sytuacjach rodzinnych i 
instytucjonalnych. Warunki skuteczności (w ocenie 
studentów) i na podstawie literatury przedmiotu. 
Indywidualny wybór metod najbardziej skutecznych 
w analizowanych sytuacjach wychowawczych. 

� Techniki oddziaływań wychowawczych 
� Błędy w wychowaniu. Następstwa błędnych 

wpływów wychowawczych w rodzinie, szkole i 
instytucjach opiekuńczo-wychowawczych. 

� Podstawowe środowiska wychowawcze. Rodzina, 
szkoła, klasa szkolna. Znaczenie grup rówieśniczych.  

Metody prowadzenia  zajęć: Wykład konwersatoryjny, z prezentacją multimedialną 
Ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją, gry 
symulacyjne,  praca w grupach,  trening konkretnych 
czynności praktycznych (sytuacje społeczne i 
indywidualne przypadki), prezentacje DVD 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

35 40 30 35 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

20 30 10 15 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

15 10 20 20 
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4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

40 40 45 45 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

25 20 30 20 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

15 10 15 15 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 10  10 

75 80 75 80 8.Suma liczby godzin (1+4) 

155 155 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

3 3 3 3 

studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

6 6 

Sposób zaliczenia:  
• Egzamin 
− Zaliczenie bez oceny 

Formy zaliczenia: 
Egzamin pisemny: testy, z pytaniami trzech poziomów: 
pytania zamknięte (10), pytania otwarte (5), pytanie twórcze 
(1).  
Zaliczenie ustne: kolokwium. 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
Egzamin: poprawna odpowiedź na pytania testowe. 
Zaliczenie: znajomość metod wychowania, umiejętność 
zastosowania trzech metod, indywidualnie uznanych za 
najbardziej skuteczne, w proponowanych sytuacjach 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
1. Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), (2004). Pedagogika. 

Podręcznik akademicki, Warszawa  
2. Łobocki M. (2003).Teoria wychowania w zarysie, 

Kraków 
3. Nowak M. (2008). Teorie i koncepcje wychowania, 

Warszawa. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Konarzewski K., O wychowaniu w szkole (w): 

K.Kruszewski (red.), (2002). Sztuka nauczania. 
Czynności nauczyciela, Warszawa. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:  
Prof. dr hab. Kazimierz Kossak-Główczewski 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Dydaktyka ogólna 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: I Semestr: 2 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

60   30  30      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

50 30 20      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Posługiwanie się terminologią i podstawową wiedzą                   
z zakresu pedagogiki ogólnej, psychologii rozwoju 
człowieka i osobowości człowieka. 
Student powinien znać  określenie psychologii oraz 
pedagogiki, zagadnienia jakimi zajmuje się psychologia 
i pedagogika. Umieć definiować poszczególne okresy 
rozwoju człowiek i dokonać ich charakterystyki 
uwzględniając rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny.  
Przedmioty wprowadzające to psychologia ogólna  i 
psychologia  rozwoju i osobowości  człowieka, 
pedagogika ogólna. 
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Cel kształcenia: Celem wykładów z przedmiotu  dydaktyka ogólna jest 
zainteresowanie studentów ogólną wiedzą               z zakresu 
tej dyscypliny naukowej. Przekonanie studentów, iż 
kształcenie   podejmowane świadomie i celowo dla 
uformowania osobowości wychowanka, a jego efekty mają 
wymiar zarazem jednostkowy i społeczny. Celem jest 
również przedstawienie iż nauczanie i uczenie jest jedną z 
podstawowych funkcji społecznych i tak jak społeczeństwo 
ulega przemianom historycznym. Celem  wykładu z 
przedmiotu dydaktyka ogólna  jest także ułatwienie 
studentowi rozumienia i oceny rzeczywistości oświatowej. 
Celem studiowania  dydaktyki jest ponadto  poznanie, 
zrozumienie i ocena wybranych koncepcji  i teorii 
kształcenia aktualnie tworzonych i rozwijanych oraz 
historycznych, które wywarły  w przyszłości i do dziś 
wywierają  wpływ na teorię i praktykę kształcenia.  Celem 
jest poznanie przez studenta  metod i zasad nauczania, 
 Dostarczają studentowi kategorii pojęciowych 
umożliwiających zrozumienie przedmiotu i zadań 
dydaktyki oraz istoty kształcenia, roli procesów 
przebudowy społecznej, aa tym samym stworzenie 
podstaw zaangażowania zawodowego. Rozwijanie 
umiejętności projektowania i analizy oraz oceny 
poszczególnych elementów procesu kształcenia. 
Wyrobienie umiejętności  organizowania procesu 
kształcenia.  Zapoznanie studentów  z przyczynami 
niepowodzeń dydaktycznych oraz profilaktyką, 
diagnozą i terapia dydaktyczną u uczniów odstających 
w nauce. Rozwijanie motywacji i umiejętności bycia 
refleksyjnymi twórczym nauczycielem. Stymulowanie                    
i wdrażanie studentów do samokształcenia oraz 
rozwiązywanie problemów i dylematów dydaktycznych 
poprzez uświadomienie studentom, że tylko dobre 
poznanie uczniów, przemyślane kierowanie klasą, 
zaplanowanie pracy dydaktycznej i współpraca z np.  
pedagogiem, rodzicami, przyniesie oczekiwane 
pozytywne rozwiązania. 

Efekty kształcenia: 
  

Wiedza: 
• student zna podstawową terminologię związaną z 

dydaktyką 
• student zna  współczesne teorie dotyczące 

wychowania, uczenia się i nauczania oraz  
różnorodnych  uwarunkowań tych procesów 

• zna  specyfikę funkcjonowania uczniów ze 
specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w tym 
uczniów  szczególnie uzdolnionych 

• student posiada znajomość specyfiki powodzeń i 
niepowodzeń szkolnych 

• student wykazuje się znajomością problemów 
współczesnej szkoły 
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Umiejętności: 
• student potrafi posługiwać się   wiedzę teoretyczną z 

dydaktyki w celu  dobierania strategii realizowania 
działań praktycznych na poszczególnych etapach 
edukacyjnych 

• student posiada umiejętności prezentowania 
własnych pomysłów 

• studenta potrafi samodzielnie  zdobywać  wiedzę i  
rozwijać  swoje profesjonalne umiejętności związane 
z dydaktyką, korzystając z różnych źródeł w tym, 
również  korzysta z nowoczesnych technologii  

• potrafi właściwie  dobierać i wykorzystywać  
dostępne materiały, środki   i metody pracy w celu 
projektowania  i efektywnego  realizowania działań 
dydaktycznych 

• potrafi pracować  w zespole, pełniąc różne role, umie 
podejmować i wyznaczać zadania, posiada 
elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające 
na realizację działań dydaktycznych 

Kompetencje społeczne: 
• student rozumie potrzebę ciągłego uzupełniania 

wiedzy oraz wyznacza kierunki własnego rozwoju 
• student gotowy jest do podejmowania wyzwań 

zawodowych – aktywnie uczestniczy w działaniach 
pedagogicznych 

• student rzetelnie przygotowuje się do realizacji 
różnych zadań zawodowych i przedsięwzięć 
pedagogicznych 

• ma świadomość istnienia  etycznego wymiaru 
diagnozowania i oceniania uczniów 

• jest gotowy do podejmowania  indywidualnych i 
zespołowych  działań na rzecz podnoszenia  jakości 
pracy  szkoły 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykłady: 
1. Przedmiot i zadania dydaktyki 

- określenie dydaktyki. Dydaktyka jako 
subdyscyplina pedagogiczna 
- przedmiot i zadania dydaktyki 
- dydaktyka ogólna, a dydaktyka szczegółowa 
- wybrane historyczne i współczesne teorie i 
koncepcje kształcenia 
- podstawowe pojęcia w dydaktyce (uczenie się, 
nauczanie, kształcenie, samokształcenie, 
wychowanie) 
- dydaktyka jako dyscyplina teoretyczna, 
empiryczna i     hermeneutyczna 
- nowożytne systemy kształcenia ( czynniki 
determinujące proces kształcenia,  Herbartowski 
system kształcenia, Deweyowski system 
kształcenia, współczesny system kształcenia). 
System oświatowy. Organizacja i funkcjonowanie. 

2.  Metody nauczania 
- pojęcie, geneza, metody nauczania 
- strategie uczenia i nauczania (asocjacyjna, 
operacyjna, problemowa i emocjonalna) 
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- tradycyjne i współczesne metody dydaktyczne, 
znaczenie metod podających, poszukujących i 
praktycznych, metoda projektów 

     - metody nauczania- uczenia się wg W. Okonia 
     - metody kształcenia wg Cz. Kupisiewicza  
    - różnice i podobieństwa metod nauczania wg Okonia 
i Kupisiewicza 
3. Zasady  i reguły nauczania 

-  pojecie zasad nauczania 
- geneza zasad nauczania 

        - rodzaje zasad nauczania 
4. Program dydaktyczny, co powinien zawierać dobry 
program dydaktyczny 

      Programy nauczania , programy autorskie 
- liniowy 
- rozgałęziony 
-mieszany 
-blokowy 
5. Nauczyciel.  Nauczyciel we współczesnej szkole. 
Kompetencje, a kwalifikacje  nauczyciela. 
Kompetencje nauczyciela w unii europejskiej, 
Awans zawodowy nauczyciela.  Efektywność 
dydaktyczna nauczycieli, Język  jako narzędzie 
pracy nauczyciela.  Porozumiewanie się  w c3elach 
dydaktycznych- sztuka wykładania, zadawania 
pytań, sposoby zwiększania aktywności  
komunikacyjnej uczniów;  Szkoła jako  instytucja 
wspomagająca rozwój jednostki  i społeczeństwa. 
Modele współczesnej  szkoły: tradycyjny,  
humanistyczny, refleksyjny i emancypacyjny. 
Szkolnictwo alternatywne. Program ukryty w 
szkole. Modele profesjonalizmu i ich implikacje  dla 
edukacji nauczycieli . 

6. Cele i treści kształcenia 
- wartość, cele kształcenia 
- konkretyzacja celów kształcenia (taksonomizacja i 
operacjonalizacja  celów) 
- treści kształcenia, współczesne reformy 
programów nauczania 
-merytoryczne znaczenie wykształcenia; teorie 
doboru i układu treści kształcenia; rodzaje i zasady 
budowy programów kształcenia 

  - proces kształcenia ( filozoficzne, psychologiczne i 
socjologiczne aspekty; organizacja     
     procesu kształcenia; podmiotowość i partnerstwo 
uczestników procesu kształcenia)  

  7. Przegląd współczesnych koncepcji nauczania 
- nauczanie problemowe 
- nauczanie zespołowe 
- nauczanie wielostronne 
- nauczanie programowe 
8. Formy organizacyjne nauczania 
-z punktu widzenia miejsca i czasu pracy  dzieci i 
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młodzieży 
- z punktu widzenia liczby dzieci i młodzieży 
biorących udział w procesie kształcenia 
9. Środki dydaktyczne 
-pojęcie środków kształcenia 
- podział środków dydaktycznych 
-warunki organizacyjno-metodyczne, stosowanie 
środków dydaktycznych 
- wspomagająca funkcja środków dydaktycznych w 
procesie myślenia 
10. Diagnoza, kontrola i ocena wyników 

kształcenia. Wewnątrzszkolny System 
Oceniania . Sprawdziany  i egzaminy  
zewnętrzne. Ocenianie  osiągnięć szkolnych 
uczniów.  

11. Niepowodzenia dydaktyczne 
- procesy powstawania niepowodzeń 
- procesy niepowodzeń szkolnych 
- profilaktyka, diagnoza, terapia 
12. Wykład konsultacyjny, stanowi on uzupełnienie 
prowadzonych wykładów; problemy ustalają 
Studenci 

 
Ćwiczenia: 

1. Działalność praktyczna ucznia - przechodzenie od 
teorii do praktyki – dyskusja. 

2. Projektowanie działań edukacyjnych w kontekście  
specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz 
szczególnych uzdolnień uczniów. Kategorie uczniów 
ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi i 
charakterystyka ich funkcjonowania. Formy 
kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami  
edukacyjnymi: przedszkola i szkoły ogólnodostępne, 
integracyjne oraz specjalne, klasy terapeutyczne, 
indywidualne nauczanie 

3. Klasa szkolna  jako środowisko  edukacyjne. Style 
kierowania klasą. Procesy  społeczne w klasie. 
Integracja klasy szkolnej. Ład i dyscyplina w szkole 
i klasie. Poznawanie uczniów i  motywowanie ich do 
nauki. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w klasie szkolnej. Edukacja 
włączająca. Indywidualizacja nauczania. Pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna w szkole. Rola 
zespołów wyrównawczych, zespołów korekcyjno – 
kompensacyjnych, zespołów rewalidacyjnych w 
szkołach. 

4. Szkoła ( w tym szkoła specjalna) i jej program. 
Europejski kontekst zmiany  programu szkoły. 
Wzorce i modele programów nauczania. Treści 
nauczani. Plany pracy dydaktycznej. Planowanie 
pracy nauczyciela: roczny plan pracy nauczyciela, 
okresowy plan pracy nauczyciela, codzienny plan 
pracy nauczyciela. 

5. Proces samokształcenia i jego etapy. 
6. Znaczenie kształcenia wielostronnego dla rozwoju 

osobowości ucznia. 
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7. Typy lekcji i jej budowa (podające, problemowe, 
operacyjne, ekspozycyjne). Praca domowa ucznia: 
rodzaje prac domowych, kontrola pracy domowej. 

5. Zajęcia pozalekcyjne- kółka zainteresowań, ich rola i 
znaczenie. 

6. Planowanie dnia z podziałem na jednostki lekcyjne – 
próba napisania konspektu (scenariusza zajęć) w 
grupach. 

7. Próba przeprowadzenia zajęć wg opracowanego 
przez studentów konspektu – ćwiczenia praktyczne 
w grupie studentów. Ocena i analiza 
przeprowadzonych zajęć na podstawie 
opracowanego wcześniej konspektu. 

8. Ćwiczenia konsultacyjne– dyskusja. 
Metody prowadzenia  zajęć: Wykład:  

- wykład 
- prezentacje multimedialne 
- pokaz 
Ćwiczenia audytoryjne: 
- analiza tekstów, prezentowanie różnych 
dokumentów (druki skierowań do  poradni, ankiety, 
wyniki badań itp.) połączona z dyskusją, 
- praca w grupach,  
- metody praktyczne – pokaz, symulacja. 
- obserwacja ciągła- ocena 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

45 50 45 45 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

30 30 30 20 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

15 20 15 25 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

35 55 35 60 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

25 25 25 25 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

10 20 10 25 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 10  10 

75 105 75 105 8.Suma liczby godzin (1+4) 

180 180 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

3 4 3 4 
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10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

7 7 

Sposób zaliczenia:  
Wykład:   

- egzamin  
Ćwiczenia:   
- zaliczenie z oceną 

Formy zaliczenia: 
• Wykłady: 

- praca pisemna (weryfikacja końcowa) 
• Ćwiczenia:  

  - kolokwium (weryfikacja końcowa) 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
11. Wykłady: 

- obserwacja ciągła 
- kolokwium sprawdzające z części  omawianego    

               materiału 
            - udział  w zajęciach  

12. Ćwiczenia: 
- obserwacja ciągła 
-uczestnictwo na zajęciach 
- aktywność na zajęciach 
- przygotowanie konspektu zajęć 

      - przygotowanie  scenariusza zabawy 
      -  prezentacja przygotowanego materiału 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
1.Kupisiewicz Cz. Podstawy dydaktyki, Warszawa 2005, 
2.Kupisiewicz Cz. Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000, 
3.Okoń W. Wprowadzenie do dydaktyki, Warszawa 2003, 
Wyd. Akad. Żak, 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Bereziński F., Dydaktyka kształcenia ogólnego,    
    Kraków 2001 
 2. Kruszewski K., Sztuka nauczania, czynności    
     nauczyciela, Warszawa 2005. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:  
Prof. dr hab. Kazimierz Kossak-Główczewski 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Pedagogika  społeczna 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

35 15  20      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

25 10 15      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Wprowadzenie do pedagogiki, socjologia 
Student powinien znać podstawowe terminy z zakresu 
wprowadzenia do pedagogiki i socjologii, umieć 
wykorzystać tę wiedzę w odniesieniu do określania potrzeb 
środowiskowych. Przewiduje się, że student wykaże się  
empatią i potrafi przejąć cudzą perspektywę. 

Cel kształcenia: • Przygotowanie studentów do pracy pedagogicznej w 
różnych środowiskach (rodzinnych, szkolnym, 
lokalnym) 

• Zrozumienie podstawowych pojęć z zakresu 
pedagogiki społecznej. 

• Przygotowanie do oceny i diagnozowania sytuacji 
życiowych (szczególnie zagrożeń dla pomyślnego 
rozwoju jednostek i grup) 
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Wiedza: 
• Student zna podstawowe pojęcia związane z 

pedagogiką społeczną 
•  Student zna podstawowe metody pracy pedagoga 

społecznego 
• Student zna podstawowe narzędzia diagnostyczne. 

Umiejętności: 
• Student potrafi zastosować poznane narzędzia 

diagnostyczne 
• Potrafi udzielić prostych porad podopiecznym. 
• Inspiruje nowe formy szeroko rozumianej pomocy 

(np. metoda projektów) 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
• Student potrafi uczestniczyć  w debacie na temat 

współczesnych zagrożeń. 
• Student potrafi przejąć cudzą perspektywę. 
• Potrafi współdziałać z innymi profesjonalistami 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykład: 
1. Kształtowanie się pedagogiki społecznej jako 

dyscypliny.  
2. Klasyczne i nowe obszary zadań.  
3. Diagnostyka w pedagogice społecznej.  
4. Indywidualny przypadek i jego prowadzenie.  
5. Metody pracy grupowej i projektu.  
6. Animacja społeczno-kulturowa.  
7. Szkoła w ujęciu pedagogiki społecznej.  
8. Profilaktyka, jej typy. Przykłady programów. 
9.  Wsparcie i kompensacja społeczna.  
10. Kryzys wartości współczesnych społeczeństw. 
11. Socjalizacja z mediami.  
12. Relacja z wybranych badań i projektów. 

Ćwiczenia 
1. Główne środowiska życia człowieka (rodzina, 

społeczność lokalna, grupa, środowiska 
intencjonalnie tworzone).   

2. Wybrane dziedziny aktywności człowieka (kultura, 
czas wolny, rekreacja, aktywność obywatelska).  

3. Organizacje pozarządowe.  
4. Wolontariat.  
5. Zagrożenia lokalne i globalne, bezrobocie, ubóstwo. 
6. Starość.  
7. Dezorganizacja rodziny.  
8. Monografia wybranych instytucji wsparcia 

społecznego. 
Metody prowadzenia  zajęć: • Wykład konwencjonalny z prezentacją. 

• Ćwiczenia audytoryjne, analiza zdarzeń krytycznych. 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

30 30 25 30 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 2. Godziny realizowane ze 

studentem wliczane do pensum 
15 20 10 15 
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3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

15 10 15 15 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

20 25 25 25 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

10 10 15 10 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

10 10 10 10 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 5  5 

50 55 50 55 8.Suma liczby godzin (1+4) 

105 105 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

2 2 2 2 

ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 4 

Sposób zaliczenia:  
Wykład:   

- egzamin  
Ćwiczenia:   
- zaliczenie z oceną 

Formy zaliczenia: 
• Wykłady: 

- praca pisemna (weryfikacja końcowa) 
• Ćwiczenia:  

  - kolokwium (weryfikacja końcowa) 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
13. Wykłady: 

- obserwacja ciągła 
- kolokwium sprawdzające z części  omawianego    

               materiału 
            - udział  w zajęciach  

14. Ćwiczenia: 
- obserwacja ciągła 
-uczestnictwo na zajęciach 
- aktywność na zajęciach 
- przygotowanie pracy  

      -  prezentacja przygotowanego materiału 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
A. Radziewicz-Winnicki, Pedagogika społeczna w obliczu 
realiów codzienności, W-wa 2008. 
Pedagogika społeczna. Dokonania. Aktualność. 
Perspektywy, Red. S. Kawula, Toruń 2003. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się 
świecie. Pod red. T. Pilcha i I. Lepalczyk, W-wa 1995 
 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: mgr Ewa Urbanowicz 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa dziecka 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: II Semestr: 3 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

30 20  10      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

20 10 10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

brak  

Cel kształcenia: Celem zajęć  jest zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami  dotyczącymi prawa rodzinnego i 
opiekuńczego , w tym  z  prawami   dziecka  na tle  prawa  
wewnętrznego RP  oraz  aktów  prawa międzynarodowego. 
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Wiedza: 
- Ma podstawową wiedzę o powiązaniu pedagogiki i prawa,  
- ma podstawową wiedze na temat powiązań i różnic między 
terminologią stosowana w pedagogice i w prawie 
- Ma uporządkowaną wiedzę na temat podstaw prawnych 
wychowania i opieki 
- Ma elementarną wiedzę o prawnych zasadach dotyczących 
procedur postępowania w różnych sytuacjach 
wychowawczych 
- ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur 
społecznych i instytucjach życia społecznego 
Umiejętności: 
- potrafi przyjąć prawną perspektywę przy analizie i 
interpretacji wybranych sytuacji społecznych 
- Potrafi porozumiewać się przy użyciu języka prawnego w 
wybranym zakresie związanym z działalnością pedagogiczną 
- W podstawowym zakresie potrafi interpretować i stosować 
przepisy prawa dotyczące wybranego obszaru działalności 
pedagogicznej 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- ma świadomość poziomu swojej wiedzy 
- Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny 
przestrzegając zasad prawa i etyki zawodowej 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykład : 
1 Pochodzenie dziecka ; 
2 Adopcja wewnątrzkrajowa i zagraniczna ; 
3 Pojęcie i zakres władzy rodzicielskiej ; 
4 Sposoby ingerencji  sądu  w zakres  władzy 

rodzicielskiej ; 
5 Dziecko w rodzinie zastępczej  
Ćwiczenia : 
1 Ustalenie ojcostwa , uznanie  ojcostwa, 

zaprzeczenie ojcostwa , unieważnienie ojcostwa  
2 Przysposobienie pełne nieodwołalne , 

przysposobienie  pełne i przysposobienie niepełne 
3 Pozbawienie , ograniczenie i zawieszenie władzy 

rodzicielskiej; 
4 prawa  dziecka w świetle konwencji 

międzynarodowych ; 
5  umieszczenie  dziecka  w  rodzinie zastępczej, 

zakres praw i obowiązków  rodziny zastępczej  
Metody prowadzenia  zajęć: • Wykład konwencjonalny z prezentacją. 

• Ćwiczenia audytoryjne, analiza zdarzeń krytycznych. 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

25 15 15 15 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 2. Godziny realizowane ze 

studentem wliczane do pensum 
20 10 10 10 
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3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

5 5 5 5 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

5 15 15 15 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

3 5 7 5 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

2 5 8 5 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 5  5 

30 30 30 30 8.Suma liczby godzin (1+4) 

60 60 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1 1 1 1 

ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 2 

Sposób zaliczenia:  
Wykład:   

- zaliczenie z oceną  
Ćwiczenia:   
- zaliczenie 

Formy zaliczenia: 
• zaliczenie  pisemne z  pytaniami  otwartymi  

 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
Wykład: pięć prawidłowych odpowiedzi  ocena -5 , cztery 
prawidłowe odpowiedzi ocena -4 , trzy prawidłowe 
odpowiedzi ocena 3 , dwie prawidłowe odpowiedzi ocena -2 
Ćwiczenia: 

- obserwacja ciągła 
-uczestnictwo na zajęciach 
- aktywność na zajęciach 

      -  prezentacja przygotowanego materiału 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Ustawa Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy ,  
Ustawa o wspieraniu rodziny .  
Konwencja o  ochronie praw dziecka. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Jerzy Solański 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Pedagogika  pracy 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 6 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

45 20  25      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

20 10 10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Wprowadzenie do pedagogiki, pedeutologia 
 
Rozpoznanie potrzeb pracy  zawodowej. 
Stały  rozwój zawodowy człowieka. 
Praca w kontekście  myśli  filozoficznej i przedzawodowej 

Cel kształcenia: Przygotowanie studentów do: 
poznania przedmiotowego i podmiotowego znaczenia pracy, 
zróżnicowania celów kształcenia przedzawodowego w 
kolejnych etapach edukacji szkolnej, wyodrębnienie różnic i 
podobieństw  między kształceniem a edukacją prozawodową. 
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Wiedza: 
Student zna podstawową wiedzę i terminologię stosowaną w 
pedagogice pracy.  
Ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki pracy w 
systemie nauk społecznych oraz powiązań z innymi 
naukami.  
Ma uporządkowaną wiedzę na temat podstaw 
pedagogicznych, filozoficznych i ekonomicznych pedagogiki 
pracy.  
Zna najważniejsze nurty i kierunki rozwoju pedagogiki 
pracy.  
Ma podstawową wiedzę na temat znaczenia pedagogiki 
pracy w tworzeniu teorii poradnictwa zawodowego, 
zawodoznawstwa, innych nauk społecznych badających 
relacje: człowiek – wychowanie – praca.  
Umiejętności: 
Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 
umiejętności, korzystając z różnych źródeł.  
Potrafi w sposób spójny wypowiadać się w mowie i piśmie 
na temat dotyczące zakresu pedagogiki pracy. 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju 
zawodowego i osobistego.  
Odpowiedzialnie i świadomie przygotowuje się do swojej 
pracy. 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykład: 
1. Podstawowe układy w odniesieniu, przyswajania pracy: 
człowiek – wychowanie – praca.  
2. Istota, zadania i zakres kształcenia przedzawodowego, 
edukacji prozawodowej, zawodowej oraz ciągłej aktywności 
zawodowej człowieka.          
3. Poradnictwo zawodowe jako proces całościowy . 
4. Zadania, cele, klasyfikacja zawodów i specjalności w 
obszarze zawodoznawstwa 
5. Uwarunkowanie kształtowania kariery zawodowej 
 
Ćwiczenia 
1. Pedagogika  pracy  jako  subdyscyplina  pedagogiczna 
-  przedmiot, struktura oraz zadania pedagogiki pracy 
-  miejsce i rola pedagogiki pracy w systemie nauk 
-  uwarunkowania oraz perspektywy rozwoju pedagogiki   
   pracy 
2. Teoretyczne  podstawy  pedagogiki  pracy 
-  główne nurty myślenia o pracy; przemiany w treści,    
   charakterze i organizacji pracy 
-  praca zawodowa, zawód, kwalifikacje zawodowe –  
    podstawowe kategorie pojęciowe  pedagogiki pracy 
-  kwalifikacje i kompetencje współczesnego pracownika 
3. Problemy  wychowania  i  kształcenia 
     przedzawodowego i prozawodowego 
-  wychowanie przez pracę 
-  kształcenie ogólnotechniczne 
-  orientacja szkolna i zawodowa oraz poradnictwo    
   zawodowe 
4. Właściwości  edukacji  zawodowej 
-  miejsce i zadania edukacji zawodowej w nowym systemie    
    oświatowym 
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-  proces kształcenia zawodowego oraz  jego wyniki 
-  problematyka doradztwa zawodowego  
5. Kształcenie  ustawiczne 
-   istota oraz zadania kształcenia ustawicznego 
-   dokształcanie, samokształcenie i kształcenie  
    bezinteresowne  
-  doskonalenie zawodowe drogą do mistrzostwa w zawodzie   
6. Problemy  humanizacji  pracy 
-   pojęcie i zadania ogólne humanizacji pracy 
-   działania humanizacyjne w zakładzie pracy - możliwości   
    oraz ograniczenia     
-  nietypowe (elastyczne) formy zatrudnienia i organizacji     
   Pracy 
7. Realizatorzy zadań pedagogiki pracy 
-   pedagog pracy jako główny wykonawca idei pedagogiki  
    pracy  
-   obszary działalności pedagoga pracy 
-   pedagog pracy w procesie humanizacji 
-   doradca zawodowy i prozawodowy 
8. Zawodoznawstwo i poradnictwo zawodowe jako węzłowe 
zagadnienia pedagogiki pracy w kontekście rynku pracy 
9.Europoradnictwo zawodowe ze szczególnym 
uwzględnieniem Europejskich Ram Kwalifikacji 

Metody prowadzenia  zajęć: • wykład z prezentacją multimedialną 
• ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją , 

dyskusja, 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

35 35 25 30 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

20 25 10 10 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

15 10 15 15 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

15 20 25 25 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

10 10 15 10 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

5 5 10 10 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 5  5 

50 55 50 55 8.Suma liczby godzin (1+4) 

105 105 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

2 2 2 2 



Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów 

 99 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 4 

Sposób zaliczenia:  
Wykład:   

- zaliczenie z oceną  
Ćwiczenia:   
- zaliczenie 

Formy zaliczenia: 
• Wykłady: 

- praca pisemna (weryfikacja końcowa) 
• Ćwiczenia:  

  - kolokwium (weryfikacja końcowa) 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
15. Wykłady: 

- obserwacja ciągła 
- kolokwium sprawdzające z części  omawianego    

               materiału 
            - udział  w zajęciach  

16. Ćwiczenia: 
- obserwacja ciągła 
-uczestnictwo na zajęciach 
- aktywność na zajęciach 
- przygotowanie pracy  

      -  prezentacja przygotowanego materiału 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Zygmunt Wiatrowski, Podstawy pedagogiki pracy, 
Bydgoszcz 2005 r. 
Henryk Bednarczyk, Janusz Figurski, Mirosław Żurek, 
Pedagogika pracy, NAU 2004 r. 
S.M. Kwiatkowski, A. Bogaj Szkoła a rynek pracy, wyd. 
PWN, Warszawa 2006 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Piorunek M., 2004, Projektowanie przyszłości edukacyjno - 
zawodowej w okresie adolescencji, Wydawnictwo Naukowe 
UAM, Poznań. 
R. Parzęcki (red), Poradnictwo zawodowe w teorii i 
praktyce, Gdańsk 2010 
 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: Prof. dr hab. Ryszard Parzęcki 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Pedeutologia 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: II Semestr: 4 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

35 20  15      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

20 10 10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Wprowadzenie do pedagogiki, psychologia ogólna, 
psychologia rozwoju osobowości. 
 

Cel kształcenia: Wzbudzenie refleksji nad rolą nauczyciela i sposobem 
ukazywania tego zawodu we współczesnym świecie. 
Dokonanie analizy uwarunkowań pracy nauczyciela i próba 
odnalezienia sposobów radzenia sobie w tym zawodzie 
.Zapoznanie studentów z tradycyjną wiedzą o nauczycielu i 
zawodzie nauczycielskim oraz najnowszymi nurtami i 
kierunkami rozwoju refleksji pedentologicznej. Przybliżenie 
sytuacji nauczycieli w innych krajach, sposobu ich 
kształcenia i rozwoju zawodowego. Jak powinien przebiegać 
proces przygotowania zawodowego kandydatów na 
nauczycieli i proces doskonalenia zawodowego nauczycieli 
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już pracujących.  Ukazanie studentom, iż zawód nauczyciela 
to również działania podtrzymujące tożsamość narodową i 
kulturową. Studenci potrafią dokonać analizy uwarunkowań 
pracy nauczyciela i próby odnalezienia sposobów radzenia 
sobie w tym zawodzie. Ukazanie trudności zawodu 
nauczyciela/wychowawcy/pedagoga. 
Wiedza: 

− zna podstawową terminologię  pedentologiczną 
− zna problematykę zawodu nauczyciela z perspektywy 

różnych ujęć teoretycznych 
− ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą wybranych 

koncepcji teoretycznych i praktycznych kształcenia 
nauczycieli 

− posiada wiedzę dotyczącą zasad  i trybu awansu 
zawodowego nauczycieli 

− na problemy pracy zawodowej nauczyciela 
− ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm 

etycznych  obowiązujących w zawodzie nauczyciela 

Umiejętności: 
− potrafi dokonać charakterystyki cech działania 

nauczycielskiego uwzględniającego czynniki wpływające 
na specyfikę zawodu 

− wskazuje czynniki wpływające  na efektywność interakcji 
uczeń – nauczyciel 

− posiada umiejętność orientacji  w różnych koncepcjach 
myślenia o zawodzie nauczycielskim i ich podstawach 
teoretycznych 

− potrafi krytycznie analizować sytuacje dydaktyczne 
wskazując różne możliwości działania nauczycielskiego 

− posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, 
wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w 
kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, 
poglądów różnych autorów z zakresu pedeutologii w 
czasie dyskusji 

− potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 
umiejętności profesjonalne korzystając z różnych źródeł                  
i sposobów 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
− ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego 
i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych 
kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki 
własnego rozwoju i kształcenia 

− ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 
profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania 
zasad etyki zawodowej nauczyciela 

− dostrzega problemy moralne  i dylematy etyczne związane  
z pracą nauczyciela, 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykład: 
Pedeutologia jako nauka, powstanie i rozwój myśli 
pedeutologicznej, współczesne tendencje rozwojowe 
osobowości nauczyciela, typologie, style pracy 
pedagogicznej, wiedza a kompetencje zawodowe 
nauczyciela, koncepcje kształcenia nauczycieli.  
Geneza, istota i przedmioty pedeutologii, rys historyczny 
instytucji nauczyciela i zawodu nauczycielskiego. 
Osobowość nauczyciela , a dobór do zawodu.  
Współczesne  problemy szkoły polskiej i ich źródła. 
Społeczne postrzeganie i uwarunkowania zawodu 
nauczyciela (osobowości, roli, statusu, selekcja negatywna, 



Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów 

 102 

wypalenie zawodowe).  
Prawne aspekty wykonywania zawodu (prawa i obowiązki 
nauczyciela, awans zawodowy, nauczyciel UE).  
Ćwiczenia 
Relacje nauczyciel-uczeń (problemy z dyscypliną, 
poszukiwanie drogi ku autorytetowi nauczyciela, 
komunikacja interpersonalna, jak przetrwać w szkole).  
Style pracy nauczyciela (kierowanie klasą szkolną, 
zróżnicowanie nauczycieli, kształtowanie autonomii ucznia, 
ideologie nauczycielskie).  
Kompetencje współczesnego nauczyciela-nowe role 
nauczyciela, doskonalenie nauczycieli, profesjonalizacja 
zawodu).  
Ustawa Karta Nauczyciela – nauczyciel w prawie 
oświatowym.  

Metody prowadzenia  zajęć: • wykład z prezentacją multimedialną 
• ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją , 

dyskusja, 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

25 20 25 15 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

20 15 10 10 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

5 5 15 5 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

25 5 25 10 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

15 3 15 5 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

10 2 10 5 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

    

50 25 50 25 8.Suma liczby godzin (1+4) 

75 75 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

2 1 2 1 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 3 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Sposób zaliczenia:  
Wykład:   

- zaliczenie z oceną  
Ćwiczenia:   
- zaliczenie 
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Formy zaliczenia: 
• Wykłady: 

- praca pisemna (weryfikacja końcowa) 
• Ćwiczenia:  

  - kolokwium (weryfikacja końcowa) 
Podstawowe kryteria:  

17. Wykłady: 
- kolokwium sprawdzające z części  omawianego    

               materiału test – ocena pozytywna 50% +1 
            - udział  w zajęciach  

18. Ćwiczenia: 
-uczestnictwo na zajęciach 
- aktywność na zajęciach 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
„Pedeutologia”, H.Kwiatkowska. Wydawnictwo 
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
„Kompetencje współczesnego nauczyciela”, K.Żegnałek, 
Warszawa. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2008. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Wojciech Drzeżdżon 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Socjologia 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: I Semestr: 1 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

50 30  20      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

30 15 15      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Wymogi formalne -  Historia, Wiedza o społeczeństwie 
 
Wymogi wstępne – student zna podstawowe fakty z historii 
Polski i świata, dokonuje syntezy dotychczasowej wiedzy, 
pracuje w zespole, zachowuje otwartość na nową wiedzę.. 

Cel kształcenia: Cel poznawczy: Zasadniczym celem wykładów jest 
przekazanie studentom szerokiego zakresu wiedzy 
merytorycznej ukierunkowanej na zadania stojące 
pedagogami w zakresie socjologii.  
Cel kształcący: Posiadanie wiedzy dotyczącej podstawowych 
pojęć w zakresie socjologii jako dyscypliny naukowej. 
Ukazanie genezy i historii rozwoju socjologii, jej roli w 
budowaniu prakseologicznie zorientowanej nauki 
pedagogicznej. 
Cel praktyczny: Celem ćwiczeń jest ponadto wdrażanie 
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studentów do samodzielnego zdobywania wiedzy, ukazanie 
znaczenia nauki socjologicznej w budowaniu 
prakseologicznie zorientowanej nauki pedagogicznej 

Wiedza: 
Student zna genezę socjologii jako dyscypliny naukowej, jej 
wybitnych przedstawicieli, zna różne rodzaje struktur 
społecznych, definiuje podstawowe pojęcia (rola społeczna, 
kultura, religia, społeczeństwo, klasy, warstwy społeczne, 
naród , państwo, grupa społeczna, interakcja), identyfikuje 
podstawowe orientacje teoretyczno – metodologiczne, zna 
podstawowe metody badań społecznych. 
Posiada podstawową wiedzę dotyczącą procesów 
komunikowania zarówno interpersonalnego jak i 
społecznego  
Umiejętności: 
Student potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się 
zarówno w mowie jak i na piśmie, na tematy dotyczące 
wybranych zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem 
różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku 
pedagogiki, jak i innych dyscyplin  
Dostrzega i interpretuje proste zależności pomiędzy 
instytucjami świata społecznego, potrafi wskazać powiązania 
między nimi.  

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
Student wykazuje świadomość poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 
zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych 
kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego 
rozwoju i kształcenia 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykład: 
1. Socjologia jako dyscyplina naukowa - geneza, rozwój, 

główni przedstawiciele. Cechy podmiotowe, przedmiot 
nauki socjologicznej.  

2. Główne orientacje teoretyczno-metodologiczne w 
socjologii. 

3. Metody badań zjawisk społecznych. 
4. Zagadnienia zróżnicowania społeczeństwa (struktura 

świata społecznego) 
5. Grupy i instytucje jako podstawowe składniki struktury 

świata społecznego. Pojęcie, struktura, funkcje. 
6. Klasy, warstwy i zawody jako elementy struktury 

społecznej.  Dynamika przemian struktury klasowo-
warstwowej we współczesnych społeczeństwach. 

7. Teoria roli społecznej, analiza pojęcia 
8. Człowiek jako istota społeczna. Społeczny, socjologiczny 

aspekt ujmowania jednostki.  
9. Kultura i jej socjologiczna problematyka. Pojęcie, rodzaje, 

struktura kultury.  
10. Dylematy społeczeństwa kultury masowej. 
11. Religia i jej socjologiczne znaczenie. 
12. Socjologiczna koncepcja państwa, formy i funkcje 

współczesnych państw.  
13. Socjologiczna koncepcja narodu - pojęcie i wielość form. 

Relacje państwo- naród. 
14. Konflikty społeczne, czyli o zmienności życia 

społecznego 
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Ćwiczenia 
1. Społeczeństwo – pojęcie wielowymiarowe 
2. Biografie wybitnych socjologów i ich wkład w 

rozwój socjologicznej wizji świata (A. Comte, H. 
spencer, E. Durkheim, M. Weber, K. Marks, G.H. 
Mead, R. K. Merton, F. Znaniecki, P. Bourdieu, J. 
Szacki, A. Giddens, P. Sztompka) 

3. Grupy społeczne – klasyfikacje, funkcje, przykłady 
struktury i układu ról w wybranych grupach 
społecznych. 

4. Instytucje i organizacje społeczne – analiza struktury 
i funkcjonowania 

5. Zawody we współczesnym społeczeństwie 
6. Jednostka jako podmiot i przedmiot stosunków 

społecznych, przejawy uczestnictwa społecznego 
jednostki. 

7. Religie świata jako podstawa tworzenia systemu 
aksjo – normatywnego społeczeństwa 
(chrześcijaństwo, islam, judaizm, buddyzm) 

8. Zmiana społeczna, konflikty społeczne i sposoby 
radzenia sobie z nimi.  

Metody prowadzenia  zajęć: • wykład z prezentacją multimedialną 
• ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją , 

projekty i prezentacje 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

40 30 30 25 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

30 20 15 15 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

10 10 15 10 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

35 20 45 25 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

20 10 25 10 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

15 5 20 8 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 5  7 

75 50 75 50 8.Suma liczby godzin (1+4) 

125 125 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

3 2 3 2 
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10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

5 5 

Sposób zaliczenia:  
Wykład:   

- egzamin 
Ćwiczenia:   
- zaliczenie 

Formy zaliczenia: 
• egzamin pisemny: testowy / z pytaniami (zadaniami) 

otwartymi / 
• kolokwium 

wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie 
projektu lub prezentacji i prezentacja ich wyników 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
Zaliczenie ćwiczeń – aktywność na ćwiczeniach, 
przygotowanie projektu lub prezentacji. 
Test: 
5.0 – 24-25 pkt z testu 
4.5 – 23pkt 
4.0 – 22- 20pkt 
3,5- 19pkt 
3.0 – 18- 15 pkt 
2.0-  14 pkt i mniej 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2012 
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, 
Warszawa 2009 
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, wyd. Znak, 
Kraków 2004 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Januszek H., Sikora J., Podstawy socjologii, Poznań 2000 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr hab. Janusz Erenc  
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Socjologia edukacji 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: I Semestr: 2 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

30 15  15      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

20 10 10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Wymogi formalne -  Socjologia 
 
Wymogi wstępne – student zna podstawowe pojęcia z 
socjologii, dokonuje syntezy dotychczasowej wiedzy, 
pracuje w zespole, zachowuje otwartość na nową wiedzę. 

Cel kształcenia: Cel poznawczy: Zasadniczym celem wykładów jest 
przekazanie studentom szerokiego zakresu wiedzy 
merytorycznej ukierunkowanej na zadania stojące 
pedagogami w zakresie socjologii edukacji  
Cel kształcący: Posiadanie wiedzy dotyczącej podstawowych 
pojęć w zakresie socjologii edukacji jako dyscypliny 
naukowej. Ukazanie genezy i historii rozwoju socjologii 
edukacji, jej roli w budowaniu prakseologicznie 
zorientowanej nauki pedagogicznej. 
Cel praktyczny: Celem ćwiczeń jest ponadto wdrażanie 
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studentów do samodzielnego zdobywania wiedzy, ukazanie 
znaczenia nauki socjologicznej w budowaniu 
prakseologicznie zorientowanej nauki  
pedagogicznej. 

Wiedza: 
-Student zna genezę socjologii edukacji jako dyscypliny 
naukowej, jej wybitnych przedstawicieli, ma uporządkowaną 
wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego 
instytucjonalnych form, społeczno-kulturowych, 
historycznych, biologicznych, podstaw   
- Student posiada  podstawową, uporządkowaną wiedzę o 
różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i 
procesach w nich zachodzących  
- Student ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach 
systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji 
i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, 
wychowawczych.  
ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności 
edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej i kulturalnej 
Umiejętności: 
- Student potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać 
się zarówno w mowie jak i na piśmie, na tematy dotyczące 
wybranych zagadnień z socjologii edukacji z wykorzystaniem 
różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku  
socjologii jak i innych dyscyplin  
- Dostrzega i interpretuje proste zależności pomiędzy 
instytucjami , potrafi wskazać powiązania między nimi.  
- student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami 
teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów 
ludzkich zachowań w odniesieniu do omawianych środowisk 
wychowawczych.  

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
Student wykazuje świadomość poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 
zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny 
własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 
kierunki własnego rozwoju i kształcenia 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykład: 
1. Socjologia edukacji jako dyscyplina naukowa, 

geneza, przedmiot, cechy podmiotowe, zadania, 
funkcja naukowa 

2. Socjologia edukacji w Polsce, główni 
przedstawiciele, specyfika, dziedziny badań 
socjologicznych  

3. Środowisko społeczne, wychowawcze jako 
przestrzeń doświadczeń edukacyjnych  

4. Osobowość społeczna jednostki, czyli o 
społeczeństwie w jednostce. 

5. Instytucje edukacyjne – rzeczywistość i alternatywy. 
 
Ćwiczenia 

9. Podstawowe pojęcia socjologii edukacji 
(wychowanie, socjalizacja, edukacja, 
kształcenie, uczenie się, nauczanie, oświata) 

10. Grupy i instytucje jako miejsca aktualizacji 
procesów edukacyjnych, socjalizujących 
(rodzina szkoła, grupa rówieśnicza, sąsiedztwo, 
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naród, państwo) 
11. Socjalizacja w cyklu życia jednostek 

- dzieciństwo - antycypacyjny wzór uczestnictwa 
społecznego  
- młodość – edukacyjny wzór społecznego 
uczestnictwa, 
- dorosłość -  identyfikacyjny wzór uczestnictwa 
społecznego 

12. - starość – renonsacyjny wzór społecznego 
uczestnictwa 

Metody prowadzenia  zajęć: • wykład z prezentacją multimedialną 
• ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją , 

projekty i prezentacje 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

20 20 15 15 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

15 15 10 10 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

5 5 5 5 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

5 10 10 15 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

3 5 5 5 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

2 3 5 5 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 2  5 

25 30 25 30 8.Suma liczby godzin (1+4) 

55 55 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1 1 1 1 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 2 

Sposób zaliczenia:  
Wykład:   

- zaliczenie z oceną 
Ćwiczenia:   
- zaliczenie 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Formy zaliczenia: 
• pisemny: testowy / z pytaniami (zadaniami) otwartymi / 
• kolokwium 

wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie 
projektu lub prezentacji i prezentacja ich wyników 
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Podstawowe kryteria:  
Zaliczenie ćwiczeń – aktywność na ćwiczeniach, 
przygotowanie projektu lub prezentacji. 
Test: 
5.0 – 24-25 pkt z testu 
4.5 – 23pkt 
4.0 – 22- 20pkt 
3,5- 19pkt 
3.0 – 18- 15 pkt 
2.0-  14 pkt i mniej 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Kowalski S., Socjologia wychowania w zarysie,  
Meighan R., Socjologia edukacji, Toruń 1993 
Sipińska D., Modrzewski J., Matysiak – Błaszczyk A., 
Socjalizacja w kategoriach wieku społecznego, Leszno 2010 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Ambrozik W., Modrzewski J., Problematyka wychowania w 
twórczości polskich socjologów, Koszalin 1998 
Modrzewski J., Socjalizacja i uczestnictwo społeczne, 
Poznań 2004 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr hab. Janusz Erenc  
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Media w edukacji 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: II Semestr: 3 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

30 10 20      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

30 10 20      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki, dydaktyki, technologii 
informacyjnej 

Cel kształcenia: - usystematyzowanie wiedzy z zakresu: historii mediów, cech ich 
języka  
- zapoznanie studentów ze współczesną teorią mediów w 
kontekście edukacji, 
- doskonalenie umiejętności analizy tekstów medialnych, 
uwrażliwienie na techniki manipulacyjne, uświadomienie 
możliwości i ograniczeń wykorzystania mediów w pracy 
pedagoga, 
- zaznajomienie studentów z podstawowymi założeniami edukacji 
medialnej, 
- wychowanie do mediów i przez media, 
- funkcje założone i rzeczywiste mediów w życiu i wychowaniu 
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dzieci młodzieży, 
- przygotowanie do analizy i interpretacji tekstów medialnych 

Wiedza: 
wykorzystanie w praktyce oraz udoskonalenie i utrwalenie 
wiadomości zdobytych w toku wykładów,  
- potrafi zdefiniować i opisać zjawiska medialne zachodzące w 
kulturze i w edukacji, 
- zrozumienie edukacyjnych zadań szkoły w kulturze 
współczesnej, 
- ma elementarną wiedzę dotyczącą wykorzystania Internetu jako 
środowiska dla procesów komunikowania,  
- ma uporządkowaną wiedzę z zakresu mediów 

Umiejętności: 
ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji zmierzające do 
wykonania zespołowego projektu edukacyjnego w oparciu o 
właściwy dobór źródeł, edycje projektu, opracowanie materiałów 
- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk mających na 
celu wskazanie  błędów związanych z nieodpowiednim 
wykorzystaniem mediów 
- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w zakresie doskonalenia 
umiejętności analizy tekstów medialnych,   uwrażliwienie na 
techniki manipulacyjne  

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
Student wykazuje świadomość poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się 
zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny 
własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza 
kierunki własnego rozwoju i kształcenia 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

1. Historia rozwoju mediów 
- epoka języka mówionego 
- epoka pisma, historia umasowienia książki i prasy, 
podstawowe gatunki publicystyczne 
- epoka mediów elektronicznych.  
- Telewizja, radio, Internet – jako swoiste środowisko         
wychowawcze współczesnego człowieka 

2. Rola mediów w społeczeństwie informacyjnym 
- cechy społeczeństwa informacyjnego 
- teoria D.Bella 
- teoria A.Tofflera 
- teoria L.Groff 

3. Multimedia i hipermedia w edukacji i pracy 
- historyczne ujęcie hipermediów 
- struktura dydaktyczna programów hipermedialnych 
- klasyfikacja hipermediów (multimediów) 

4. Mass media i przemiany kultury współczesnej 
- rola mass mediów w społeczeństwie konsumpcji 
- mass media w procesie amerykanizacji społeczeństw 
- globalny nastolatek w społeczeństwie sieciowym 
- mass media w procesie kształtowania wielopłaszczyznowej 
tożsamości osobniczej 

5. Modele komunikowania  
- model komunikacji interpersonalnej 
- model socjologiczny 
- model przekazu sygnałów 
- model aktu perswazyjnego 
-  model wspólnych doświadczeń 
- model dyfuzyjny 
- alternatywne modele komunikowania się 

6. Edukacja i praca na odległość (e-learning) 
- rodzaje nauczania i pracy na odległość (charakterystyka) 
- nauczanie na odległość  
- systemy synchroniczne i asynchroniczne elektronicznego 
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nauczania na odległość 
7. Media a problem patologii społecznych 
- pojęcie przemocy w mediach 
- agresja w środkach masowego przekazu 
- teoria uczenia się, teoria katharsis, teoria instynktów, teoria 
kognitywistyczno -konstruktywistyczną 
- zagrożenia płynące z wykorzystania technologii 
informacyjnej 

8. Media w zarządzaniu oświatą 
- komputerowe wspomaganie procesu kształcenia i pracy 
- komputer w szkole i pracy 
- zasady komputerowego wspomagania procesu kształcenia 
- komputer w diagnozie i terapii pedagogicznej 
- komputer w zarządzaniu szkołą 
9.  Media a organizacja czasu wolnego 
- multimedialne formy spędzania czasu wolnego 
- kultura czasu wolnego (w aspekcie wykorzystania mediów) 
10.  Edukacja humanistyczna i komputery 
- miejsce i rola komputera w humanistycznym rozwoju 
człowieka 
- interdyscyplinarność i systemowość edukacji wspieranej 
komputerami 
- twórczość i komputery 
- obszary zhumanizowanego stosowania komputerów 

Metody prowadzenia  zajęć: • wykład z prezentacją multimedialną 
• ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją , 

projekty i prezentacje 
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

15 20 15 15 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

10 20 10 10 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

5  5 5 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

10 10 10 15 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

6 5 5 5 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

4 3 5 5 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 2  5 

25 30 25 30 8.Suma liczby godzin (1+4) 

55 55 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1 1 1 1 
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10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 2 

Sposób zaliczenia:  
Wykład:   

- zaliczenie z oceną 
Ćwiczenia:   
- zaliczenie 

Formy zaliczenia: 
• pisemny: testowy / z pytaniami (zadaniami) otwartymi / 
• kolokwium 

wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie 
projektu lub prezentacji i prezentacja ich wyników 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
Zaliczenie ćwiczeń – aktywność na ćwiczeniach, 
przygotowanie projektu lub prezentacji. 
Test: 
5.0 – 24-25 pkt z testu 
4.5 – 23pkt 
4.0 – 22- 20pkt 
3,5- 19pkt 
3.0 – 18- 15 pkt 
2.0-  14 pkt i mniej 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
B., Pedagogika medialna, Podręcznik akademicki, t.1 i 2., 
Warszawa 2007. 
Gajda J., Juszczyk S., Siemieniecki B., Wenta K., (red.), 
Edukacja medialna, Toruń 2002. 
- Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów – 
szanse i zagrożenia, Katowice 2000. 

Literatura uzupełniaj ąca: 
Strykowski W. (red.), Media a edukacja, Poznań 2002. 
- Wenta K., Zasady i metody projektowania materiałów 
multimedialnych, Szczecin 1997. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Joanna Zacniewska  
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Metody badań pedagogicznych 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
wszystkie specjalności 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: ogólny 

Status przedmiotu: obligatoryjny 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: II Semestr: 4 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

50 20  30      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

30 10 20      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Wprowadzenie do pedagogiki, socjologia 
Student powinien znać podstawowe terminy z zakresu 
wprowadzenia do pedagogiki i socjologii, umieć 
wykorzystać tę wiedzę w odniesieniu do określania potrzeb 
środowiskowych. Przewiduje się, że student wykaże się  
empatią i potrafi przejąć cudzą perspektywę. 

Cel kształcenia: Celem zajęć jest: 
- dostarczenie studentom wskazówek metodycznych do 
organizowania i prowadzenia procesu badawczego w 
zakresie podstawowych sytuacji dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych w szkole i innych 
instytucjach opiekuńczo-wychowawczych. 
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Wiedza: 
zna podstawową terminologię używaną w metodyce badań 
pedagogicznych  
ma podstawową wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu 
badań pedagogicznych  
Umiejętności: 
potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk 
społecznych  
posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia 
badań pedagogicznych niezbędnych do opracowania diagnoz 
pedagogicznych  
potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w 
podejmowanej działalności  

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań 
zawodowych  
jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach 
naukowych  

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykład: 
1. Pojęcia kluczowe metodologii badań 

pedagogicznych 
2. Problemy badawcze, rodzaje, zasady formułowania 
3. Typologie badań pedagogicznych 
4. Badania diagnostyczne w pedagogice – cechy dobrej 

diagnozy, etyczny wymiar diagnozowania, błędy 
diagnostyczne 

5. Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych 
Ćwiczenia 

1. Metoda, technika, procedura badawcza 
2. Metoda socjometrii 
3. Metoda monografii 
4. Metoda sondażu diagnostycznego 
5. Metoda indywidualnych przypadków 
6. Eksperyment pedagogiczny 
7. Metoda ankietowania 

Metody prowadzenia  zajęć: • Wykład konwencjonalny z prezentacją. 
• Ćwiczenia audytoryjne, praca w grupach. 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

35 35 25 30 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

20 30 10 20 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

15 5 15 10 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

40 15 50 20 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

30 10 25 10 
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6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

10 3 25 5 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 2  5 

75 50 75 50 8.Suma liczby godzin (1+4) 

125 125 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

3 2 3 2 

przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

5 5 

Sposób zaliczenia:  
Wykład:   

- egzamin  
Ćwiczenia:   
- zaliczenie  

Formy zaliczenia: 
• Wykłady: 

- praca pisemna (weryfikacja końcowa) 
• Ćwiczenia:  

  - kolokwium (weryfikacja końcowa) 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
19. Wykłady: 

- obserwacja ciągła 
- kolokwium sprawdzające z części  omawianego    

               materiału 
            - udział  w zajęciach  

20. Ćwiczenia: 
- obserwacja ciągła 
-uczestnictwo na zajęciach 
- aktywność na zajęciach 
- przygotowanie pracy  

      -  prezentacja przygotowanego materiału 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
1. Pilch T., Bauman T. (2002): Zasady badań 

pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, 
Warszawa. 

2. Łobocki M. (1999): Wprowadzenie do metodologii 
badań pedagogicznych, Wydawnictwo Impuls, 
Kraków. 

3. Maszke A. (2003), Metodologiczne  podstawy badań 
pedagogicznych, Rzeszów. 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Dutkiewicz W., Podstawy metodologii badań. Do 

pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki, 
Wydawnictwo Stachurski, Kielce, 2001. 

2. Urban S., Ładowski W., Jak napisać dobrą pracę 
magisterską, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 
Wrocław, 2001. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Joanna Zacniewska 
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Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe: 
 

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna  
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Pedagogika przedszkolna 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: II Semestr: 3 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

30 15  15      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

20 10 10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Wprowadzenie do pedagogiki, historia myśli pedagogicznej 

Cel kształcenia: Część teoretyczna – wykłady - skierowane na wyposażenie 
studentów w wiedze z zakresu pedagogiki przedszkolnej, 
znaczenia wychowania przedszkolnego w rozwoju dziecka, 
psychofizjologicznych osobliwości dziecka w wieku 
przedszkolnym i jego możliwości rozwojowych, zapoznanie 
studentów z podstawą programową wychowania 
przedszkolnego i sposobami organizacji wychowania w 
zakładach edukacji przedszkolnej; formami i metodami 
pracy wychowawczej w przedszkolach.  
Praktyczna część – ćwiczenia - skierowana jest na 
kształtowanie umiejętności studentów praktycznego 
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wykorzystania wiedzy z zakresu pedagogiki przedszkolnej – 
wykorzystania różnorodnych zabaw dziecięcych w 
wychowaniu przedszkolnym, metod i form wychowania 
przedszkolnego ze względu na możliwości rozwojowe dzieci 
w wieku przedszkolnym. 
Wiedza: 
� Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice 

przedszkolnej i rozumie jej zastosowanie;  
� Ma podstawową wiedzę na temat rozwojowych 

osobliwościach człowieka w wieku przedszkolnym  
� Ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach instytucji 

wychowania przedszkolnego  
� Ma podstawową wiedzę dotyczącą wychowania uczenia 

się i nauczania w okresie przedszkolnym  
Umiejętności: 
� Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę 

teoretyczną z zakresu pedagogiki przedszkolnej 
(cele, formy, metody pracy z dziećmi w wieku 
przedszkolnym) w praktyce w celu analizowania i 
interpretowania problemów wychowawczych w 
zakresie pedagogiki przedszkolnej  

� Potrafi w sposób spójny i precyzyjny wypowiadać 
się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące 
wybranych zagadnień pedagogiki przedszkolnej  

� Posiada umiejętność prezentowania własnych 
pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je 
argumentacją w kontekście wybranych perspektyw 
teoretycznych  

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
� Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie 

podejmowania działań wychowawczych w środowisku 
społecznym, jest gotowy do podejmowania wyzwań 
zawodowych w zakresie wychowania przedszkolnego  

� Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w 
grupach, organizacjach i instytucjach realizujących 
wychowanie przedszkolne  

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

WYKŁAD: 
1.  Znaczenie i miejsce wychowania przedszkolnego w 
systemie edukacji (pojecie edukacji przedszkolnej; 
znaczenie wychowania przedszkolnego w systemie 
nieprzerywalnej edukacji dziecka; szansę dziecka w edukacji 
przedszkolnej; możliwości i konieczności w edukacji 
przedszkolnej); 
2. Podstawowe formy aktywności dziecięcej w wieku 
przedszkolnym. Zabawa dziecka (wieloaspektowość 
fenomenu zabawy dziecięcej; źródła i istota zabawy 
dziecięcej; aspekty zabawy dziecka (zabawa dziecka a 
jego rozwój, poznawczy i artystyczny aspekt zabawy, 
diagnostyczny aspekt zabawy, terapeutyczny aspekt 
zabawy), dawniejsze i współczesne poglądy na istotę i 
znaczenie zabaw. 
3. Program, metody i formy organizacyjne w 
wychowaniu przedszkolnym w Polsce (funkcje, cele i 
zadania wychowania przedszkolnego, program wychowania 
przedszkolnego, charakterystyka programu, budowa i język 
programu; treści programowe wychowania w przedszkolu 



Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów 

 122 

(Treści edukacji polonistycznej, matematycznej, 
przyrodniczej, wychowania estetycznego, społeczno-
moralnego, wychowania zdrowotnego). 
4. Rola umysłowego wychowania w wychowaniu 
przedszkolnym. Przygotowanie do nauki czytania i pisania 
(proces uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym, zasady i 
metody wychowania umysłowego w przedszkolu, 
kierowanie rozwojem myślenia i mowy dzieci, 
przygotowanie do nauki czytania i pisania). 
5. Poszukiwanie niestereotypowych sposobów pracy z 
dziećmi w edukacji przedszkolnej (stereotyp w myśleniu o 
związku pedagogiki z praktyką edukacyjną, poszukiwanie 
niestereotypowych sposobów pracy z dziećmi poprzez 
edukację alternatywną (antypedagogika, edukacja serca, 
edukacja rozumu), kierunki przemian w działalności 
wychowawczej). 
ĆWICZENIA: 
1 Podstawy psychologiczne i pedagogiczne do pracy z 

dziećmi przedszkolnymi (koncepcje rozwoju dziecka 
we współczesnej psychologii oraz wykorzystanie ich w 
praktyce wychowania przedszkolnego, granice 
chronologiczne wieku przedszkolnego, rozwój 
psychiczny dziecka w wieku przedszkolnym, procesy 
poznawcze dzieci w wieku przedszkolnym, rozwój 
emocjonalno-społeczny dziecka w wieku 
przedszkolnym). 

2 Zabawa w życiu dziecka (Klasyfikacje zabaw, sposoby 
wykorzystania różnego rodzaju zabaw w praktyce 
wychowania przedszkolnego). 

3 Formy i metody organizacji oddziaływań 
wychowawczych w praktyce przedszkolnej 
(klasyfikacja metod w wychowaniu przedszkolnym, 
metody aktywne w przedszkolu, metoda projektu, 
edukacja interaktywna w przedszkolu). 

Metody prowadzenia  zajęć: • wykład z prezentacją multimedialną 
• ćwiczenia audytoryjne: dyskusja, gry symulacyjne, praca w 

grupach, trening konkretnych czynności praktycznych 
(sytuacje społeczne i indywidualne przypadki), prezentacje. 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

20 20 15 15 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

15 15 10 10 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

5 5 5 5 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

5 10 10 15 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

3 5 5 5 
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6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

2 3 5 5 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 2  5 

25 30 25 30 8.Suma liczby godzin (1+4) 

55 55 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1 1 1 1 

przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 2 

Sposób zaliczenia:  
• Egzamin 
• Zaliczenie bez oceny 

Formy zaliczenia: 
Egzamin: przygotowanie referatu (prezentacji) na określony 
temat: 

1 Przykładowy konspekt obchodzenia „Dnia …” w 
przedszkolu dla dzieci 3-letnich. 

2 Przykładowy konspekt obchodzenia „Dnia …” w 
przedszkolu dla dzieci 4-letnich. 

3 Przykładowy konspekt obchodzenia „Dnia …” w 
przedszkolu dla dzieci 5-letnich. 

4 Przykładowy konspekt obchodzenia „Dnia …” w 
przedszkolu dla dzieci 6-letnich. 

(przedmiot obchodów (Dzień ….) pozostawiono do 
wyboru przez studentów). 

Zaliczenie: ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen 
cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru; w 
przypadku braku ocen cząstkowych – zaliczenie pisemne w 
postaci testu wielopoziomowego: pytania zamknięte (7), 
pytania otwarte (3). 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
Egzamin: napisanie referatu (prezentacji) odpowiednio do 
zadanego tematu, ocenianie na podstawie kryteriów:  
1. Prawidłowa struktura referatu (wstęp, część teoretyczna, 

część praktyczna, wnioski, bibliografia);  
2. Jakość informacji teoretycznej umieszczonej we wstępie 

i części teoretycznej (informacje ogólne o przedmiocie 
obchodów, ogólne i szczegółowe cele wychowawcze, 
wykorzystane metody, rodzaje zabaw, potrzebny sprzęt);  

3. Jakość informacji praktycznej (stopień nowości, 
oryginalność pomysłów, możliwość praktycznego 
zastosowania).  

Zaliczenie: uzyskanie ocen cząstkowych (co najmniej 50% 
od ilości zajęć), w przypadku braku ocen – prawidłowa 
odpowiedź na pytania testowe. 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
A. Klim-Klimaszewska (2010) Pedagogika 
przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Warszawa: 
Instytut Wydawniczy Erica. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Adamek I., Rozwiązywanie problemów przez dzieci. 
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Kraków 1996. 
Lubowiecka J., Przystosowanie psychospołeczne dziecka do 
przedszkola. Warszawa 2000. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:  
dr Maria Truszkowska-Wojtkowiak 

 



Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów 

 125 

OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Pedagogika wczesnoszkolna 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: II Semestr: 3 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

35 20  15      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

20 10 10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Wprowadzenie do pedagogiki, historia myśli pedagogicznej 

Cel kształcenia: Część teoretyczna dyscypliny (wykład) skierowana na 
zapoznanie studentów z charakterem, funkcjami i 
edukacyjnymi paradygmatami edukacji wczesnoszkolnej, 
tradycją i współczesnymi kierunkami rozwoju edukacji 
wczesnoszkolnej; zintegrowanym charakterem edukacji 
wczesnoszkolnej; wyposażenie w wiedzę z zakresu celów, 
form i metod stosowanych w edukacji wczesnoszkolnej oraz 
podstawowych kryteriów planowania pracy nauczyciela w 
edukacji wczesnoszkolnej.  
Część praktyczna dyscypliny (ćwiczenia) skierowane na 
poznanie głównych założeń pedagogiki wczesnoszkolnej, 
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kształtowanie umiejętności pracy z dokumentacją szkolną, 
analizy podstawowych dokumentów normatywnych 
(podstawy programowej, założeń reformy programowej), 
wyprowadzenie celów (ogólnych, szczegółowych i 
operacyjnych) edukacji wczesnoszkolnej, praktycznego 
wykorzystania form i metod w odniesieniu do 
poszczególnych dziedzin nauczania i wychowania na etapie 
edukacji wczesnoszkolnej. 
Wiedza: 
� Zna elementarną terminologię używaną w pedagogice 

wczesnoszkolnej i rozumie jej źródła  
� Ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i 

kształcenia na etapie wczesnoszkolnym  
� Zna podstawowe teorie i koncepcje dotyczące 

wychowania i edukacji na etapie wczesnoszkolnym w 
perspektywie historycznej  

� Ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania 
typowych oddziaływań edukacyjno-wychowawczych na 
etapie edukacji wczesnoszkolnej  

Umiejętności: 
� Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami 

teoretycznymi w celu diagnozowania, analizowania 
i prognozowania sytuacji wychowawczych w 
zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej  

� Potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać 
się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące 
wybranych zagadnień pedagogiki wczesnoszkolnej  

� Potrafi ocenić przydatność typowych metod, 
procedur oddziaływań edukacyjno-wychowawczych w 
zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej  

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
� Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia zawodowego i 
rozwoju osobistego  

� Odpowiednio przygotowuje się do swojej pracy, 
projektuje i wykonuje działania pedagogiczne w zakresie 
edukacji wczesnoszkolnej  

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

WYKŁAD: 
1. Podstawowe problemy edukacji wczesnoszkolnej 

(charakter edukacji wczesnoszkolnej, symptomatyczne 
właściwości pracy edukacyjnej nauczyciela i dzieci, funkcji 
edukacji wczesnoszkolnej; Podstawy teoretyczne edukacji 
początkowej. Edukacyjne paradygmaty pedagogiki 
wczesnoszkolnej) 

2. Tradycja i współczesność w edukacji wczesnoszkolnej 
(edukacja wczesnoszkolna jako zagadnienie pedagogiczne, 
koncepcja edukacyjna J.H. Pestalozziego, podstawy 
edukacyjnej koncepcji Owidiusza Decroly’ego, nauczanie 
łączne Karola Linkego, pedagogika Marii Montessori, 
koncepcje edukacyjne Celestyna Freineta, współczesne 
koncepcje edukacyjne w polskiej myśli pedagogicznej, 
efektywność pracy dydaktyczno-wychowawczej w 
koncepcji Jana Władysława Dawida, rozwój koncepcji 
pedagogiki wczesnoszkolnej w opracowaniach 
współczesnych naukowców (E. Estkowskiego, 
K. Prószyńskiego, L. Jeleńskiej, M. Falskiego, Z. Cydzik, 
J. Rytlowej, J. Malendowicz, J. Walczyny). 
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3. Edukacja wczesnoszkolna jako nauczanie zintegrowane 
(pojęcie integracji w edukacji, integracja w kontekście 
procesów rozwoju psychicznego dziecka w młodszym 
wieku szkolnym, typy i płaszczyzny integracji w edukacji 
wczesnoszkolnej). 

4. Cele edukacji wczesnoszkolnej (ogólne cele kształcenia, 
taksonomią głównych celów kształcenia, heterogenne i 
podmiotowe cele kształcenia, cele operacyjne edukacji 
wczesnoszkolnej). 

5. Metody edukacji wczesnoszkolnej (metody kształcenia, 
klasyfikacja metod nauczania, metody wspierania 
edukacyjnego, metody wychowania w edukacji 
wczesnoszkolnej). 

6. W stronę praktyki kształcenia zintegrowanego 
(struktura zintegrowanego zajęcia edukacyjnego, istota i 
znaczenie zintegrowanych zadań szkolnych). 
ĆWICZENIA: 
4 Cele i zadania pedagogiki wczesnoszkolnej. 
5 Zasady i prawidłowości wszechstronnego rozwoju 

dziecka w wieku wczesnoszkolnym. 
6 Postawa nauczyciela a realizacja zadań podstawy 

programowej edukacji wczesnoszkolnej. 
7 Kompetencje diagnostyczne nauczycieli wczesnej 

edukacji. 
8 Organizacja i metody pracy w edukacji wczesnoszkolnej 

(kryteria doboru metod i form pracy z dziećmi w wieku 
wczesnoszkolnym, rola zabawy w rozwoju dziecka). 

Metody prowadzenia  zajęć: • wykład z prezentacją multimedialną 
ćwiczenia audytoryjne: analiza dokumentów ( podstawa 
programowa, reforma programowa);,prezentacja; praca w 
grupach, aktywizacyjne metody pracy zespołowej. 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

30 20 20 15 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

20 15 10 10 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

10 5 10 5 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

20 5 30 10 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

10 2 10 5 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

5 2 10 3 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

5 1 10 2 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

8.Suma liczby godzin (1+4) 50 25 50 25 
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75 75 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

2 1 2 1 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 3 

Sposób zaliczenia:  
• Egzamin 
• Zaliczenie bez oceny 

Formy zaliczenia: 
Egzamin: przygotowanie referatu (prezentacji) na określony 
temat: 

1. Wady i zalety nauczania zintegrowanego w edukacji 
wczesnoszkolnej. 

2. Problem organizacji działalności edukacyjnej 
uczniów w systemie edukacji wczesnoszkolnej. 

3. Organizacja działalności zabawowej uczniów w 
kontekście osobliwości rozwojowych dziecka. 

4. Formy oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów w 
edukacji wczesnoszkolnej. 

5. Tendencje rozwoju współczesnego wychowania 
przedszkolnego w Polsce. 

Zaliczenie: ustalenie praca zaliczeniowa (prezentacja). 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
Egzamin: napisanie referatu (prezentacji) odpowiednio do 
zadanego tematu, ocenianie na podstawie kryteriów:  
4. Prawidłowa struktura referatu (wstęp, część podstawowa, 

wnioski, bibliografia, (ewentualnie) załączniki);  
5. Jakość informacji teoretycznej umieszczonej we wstępie 

i części podstawowej (uzasadnienie aktualności problemu 
badania, opis głównych kierunków badań naukowych w 
kontekście tematu referatu, wyświetlenie podstawowych 
problemów zgodnie z tematem referatu orazi ich 
opracowanie w źródłach naukowych, stosunek autora 
referatu do opisywanych problemów zgodnie z tematem);  

6. Jakość informacji praktycznej (stopień nowości, 
oryginalność pomysłów, możliwość praktycznego 
zastosowania, propozycji rozwiązania problemów zgodnie 
z tematem referatu).  

Zaliczenie: aktywność na zajęciach, napisanie pracy 
zaliczeniowej zgodnie z ustalonymi wymaganiami 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Klus-Stańska D.,Szczepska, Pustkowska M. (red.) 
(2009) pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, 
problemy, rozwiązania, Warszawa: WAiP. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Wałoszek D. (2005) Program w edukacji dzieci: geneza, 
istota, kryteria, Warszawa: Żak. 
Włoch S., Włoch A. (2009) Diagnoza całościowa w edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Warszawa: Żak. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr G. Hewelt 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Emisja głosu 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 6 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

30   30      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

30  30      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

1. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 
2. Psychologia rozwoju i osobowości 
3. Psychologia ogólna- 

 
- podstawowa wiedza  z w/w przedmiotów dotycząca 
rozwoju i funkcjonowania człowieka w sferze 
psychofizycznej 

Cel kształcenia: Poznanie w teorii i praktyce zasad posługiwania się głosem i 
higieny głosu, umożliwiających ochronę aparatu głosowego 
przed skutkami dużego i długotrwałego wysiłku. 
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Wiedza: 
• Student zna podstawy budowy i psychofizjologii 

aparatu głosotwórczego. 
• Student wie, jakie czynniki są istotne w prawidłowej 

emisji głosu. 
• Student zna zasady higieny głosu. 

Umiejętności: 
� Student zna ćwiczenia, które pozwalają na rozwijanie 

umiejętności operowania swoim głosem, co stanowi 
ważny element rozwoju umiejętności w zakresie 
komunikacji interpersonalnej 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
• student potrafi określić mocne słabe strony emisji 

swojego głosu, co stanowi podstawę do samodzielnej 
dalszej pracy nad  jej rozwojem 

• student potrafi wykorzystać wiedzę i umiejętności o 
mechanizmach emisji głosu w komunikacji 
interpersonalnej 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

1. Budowa i działanie aparatu głosotwórczego, a także  
zjawiska fizjologiczne związane z tworzeniem głosu, 
jego emisją i higieną.  

2. Mechanizm powstawania głosu. 
3. Czynniki prawidłowej emisji głosu. 
4. Zasady higieny głosu. 
5. Kształcenie prawidłowego oddechu. 
6. Ćwiczenia fonacyjne w oparciu o prawidłowy 

rezonans. 
7. Doskonalenie artykulacji i dykcji . 
8. Poznanie ćwiczeń relaksacyjnych i sposobów 

radzenia sobie ze stresem. 
9. Podstawowe zasady pracy nad tekstem oraz 

wypowiadania się publicznego. 
Metody prowadzenia  zajęć: • ćwiczenia audytoryjne 

• warsztaty grupowe: demonstracja i wykonywanie ćwiczeń 
oddechowych, emisyjnych, relaksacyjnych 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

 40  40 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

 30  30 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

 10  10 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

 35  35 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

 2  5 
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6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

 2  3 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 1  2 

 75  75 8.Suma liczby godzin (1+4) 

75 75 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

 3  3 

przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 3 

Sposób zaliczenia:  
• Zaliczenie z oceną 

Formy zaliczenia: 
• zaliczenie pisemnego kolokwium 
• przygotowanie utworu literackiego albo tekstu 

wystąpienia i zaprezentowanie go przed grupą 
zgodnie z zasadami prawidłowej emisji głosu 

• przygotowanie arkusza samoobserwacji własnego 
głosu 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
- aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności) 
- przygotowanie arkusza samoobserwacji własnego głosu wg 
podanego schematu 
- prezentacja tekstu literackiego będzie oceniana wg następujących 
kryteriów: postawa, oddech, operowanie głosem, wykorzystanie 
rezonatorów, dykcja, radzenie sobie z tremą. 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
1. Rokitańska M., Laskowska H.: Zdrowy głos. 

Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej 2003 
2. Tarasiewicz B.: Mówię i śpiewam świadomie – 

podręcznik do nauki emisji głosu. UNIVERSITAS, 
Kraków 2003 

3. Toczyska B.: Elementarne ćwiczenia dykcji. Gdańskie 
Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2000 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Łastik A.: Poznaj swój głos… twoje najważniejsze 

narzędzie pracy. Wydawnictwo Studio EMKA, 
Warszawa 2009 

2. Toczyska B.: Głośno i wyraźnie. 9 lekcji dobrego 
mówienia. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 
2007 

3. Walencik – Topiłko A.: Głos jako narzędzie. 
Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2009. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: mgr Maria Danuta Kujawska  
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Gry, zabawy ruchowe i dydaktyczne (warsztaty metodyczne ) 
 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 6 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

25   25      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

10  10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Dydaktyka ogólna, wprowadzenie do pedagogiki, 
współczesne doktryny pedagogiczne ( znajomość wybranych 
pojęć i koncepcji pedagogicznych, metod, zasad, form 
przeprowadzania zajęć). 

Cel kształcenia: Zapoznanie i doskonalenie u studentów kompetencji 
dydaktycznych związanych z prowadzeniem grup 
przedszkolnych i klas niższych szkoły podstawowej z 
zastosowaniem gier i zabaw. 
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Wiedza: 
- zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się 
i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych 
procesów; 
- charakteryzuje metodykę  wykorzystywania rożnych 
rodzajów gier i zabaw stosowanych w edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wymienia i charakteryzuje 
je, dokonuje ich klasyfikacji; 

Umiejętności: 
- potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i 
dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi 
sferami działalności pedagogicznej;  
- planuje, konstruuje i organizuje gry i zabawy wykazując 
rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji 
interpersonalnej oraz zdolność do porozumiewania się w 
sposób precyzyjny i spójny przy użyciu specyficznych dla 
gier i zabaw kanałów, kodów i technik z dziećmi i 
dorosłymi;     

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i 
rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych 
kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki 
własnego rozwoju i kształcenia; 
- wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się 
wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych 
działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; 
- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, 
projektuje i wykonuje działania pedagogiczne. 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

1. Definiowanie pojęć: zabawa, nauka z elementami zabawy 
rodzaje, funkcje zabaw. Rola i zadania prowadzącego 
zabawę. Gra dydaktyczna i ruchowa a zabawa 
2. Metodyka prowadzenia zajęć 
                :pożądane cechy osoby prowadzącej zabawy i gry 
                : przygotowanie  do zajęć 
                : wybór miejsca i pomocy/sprzętu 
                : ubiór i wskazówki higieniczne 
3.Zabawy integrujące grupę.  
4. Gry i zabawy dydaktyczne w przedszkolu i w klasach I - 
III  
5. Zabawy a rysowanie. Rysowane wierszyki 
6. Zabawy rozwijające poszczególne analizatory: wzrok, 
słuch, ruch, zmysł równowagi, dotyk 
7.Zabawy rozwijające funkcje językowe 
8. Zabawy z chustą animacyjną. 
9. Zabawy relaksacyjne. Przytulanki i wierszyki - masażyki 
10. Zabawy i gry ruchowe, muzyczno - ruchowe. 
11.Gry symulacyjne. 
12. Zabawy z papierem 

Metody prowadzenia  zajęć: • ćwiczenia audytoryjne, praca w grupach 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 

Formy aktywności 
 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
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W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

 35  20 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

 25  10 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

 10  10 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

 15  30 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

 5  10 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

 5  10 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 5  10 

 50  50 8.Suma liczby godzin (1+4) 

50 50 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

 2  2 

 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 2 

Sposób zaliczenia:  
• Zaliczenie z oceną 

Formy zaliczenia: 
• wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie 

projektu lub prezentacji 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
poprawność,  kreatywność, jakość wykonania pracy 
zaliczeniowej- projektu lub prezentacji 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Toll B. Gry zabawy dydaktyczne, Częstochowa 1997 
Wasilak A. Zabawy z chustą, Lublin 2002 
Bodganowicz M. Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli, 
Warszawa 1990 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Muchacka B, zabawy badawcze w edukacji przedszkolnej, 
Kraków 1999 
Sałacka B. Zabawy relaksacyjne dla dzieciw wieku 
przedszkolnym, Koszalin 2004 
Fuchs B., Gry i zabawy na dobry klimat w grupie, Kielce 
1999 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: mgr Jarosław Rebeliński 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Drama 
 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 6 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

15   15      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

10  10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Podstawowe zagadnienia z zakresu historii literatury, ogólna 
wiedza dotycząca kultury i sztuki 

Cel kształcenia: Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do 
efektywnego wykorzystywania dramy w działalności 
animacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej. Drama jako 
sposób poznawania świata za pomocą działania pozwala na 
otwarcie się, poznawanie i rozwijanie swoich możliwości 
poprzez odwołanie się do indywidualności każdego 
człowieka, rozwija wyobraźnię, fantazję, wrażliwość 
emocjonalną, plastykę ciała. 
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 Cele: 

� kształcenie wrażliwości studenta poprzez 
doskonalenie umiejętności rozmowy o uczuciach i 
emocjach oraz wyrażanie stanów psychicznych, 
uzewnętrznianie uczuć, jak również wywoływanie 
ich i panowanie nad nimi; 

− współpraca kreatywna w grupie 
− warsztatowe kształtowanie mimiki, gestu i ruchu 

scenicznego, świadomość ciała 
− świadome korzystanie z dóbr kultury (muzyki, tańca, 

pantomimy, teatru i literatury) 
 
Wiedza: 

• charakteryzuje podstawy działalności pedagogicznej 
z wykorzystaniem dramy w kontekście wybranych 
koncepcji człowieka ze szczególnym 
uwzględnieniem biologicznych, psychologicznych i 
społecznych potrzeb i możliwości dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym; 

• definiuje wybrane pojęcia i opisuje zagadnienia z 
dziedziny teatrologii i dramatu, potrafi właściwie 
zainscenizować i odegrać oraz zinterpretować 
wybrane sytuacje zarówno z własnego życia jak i w 
oparciu o kanon literacki 

Umiejętności: 
• analizuje zaobserwowane zjawiska społeczne i łączy 

je  z różnymi obszarami działalności pedagogicznej 
oraz  wykorzystuje odgrywając wybrane role i 
wyrażające szeroką gamę ludzkich postaw, 
zachowań i emocji; 

• samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty 
związane z wykorzystywaniem dramy w edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej, adekwatnie do 
indywidualnych, także specjalnych potrzeb i 
możliwości uczniów:  umiejętnie dobiera właściwe 
literackie i sceniczne przykłady tekstów i sztuk 
teatralnych, właściwie korzysta z ćwiczeń z zakresu 
dramy. 

• wyciąga proste wnioski z posiadanej wiedzy z 
zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej, 
teorii dramatu i historii teatru w celu opisu i 
interpretacji zjawisk zachodzących w trakcie 
wykorzystywania dramy w praktyce edukacyjnej; 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
• angażuje się w pracę zespołową wykazując gotowość 

do aktywnego uczestnictwa w środowiskach 
szkolnych , przedszkolnych i artystycznych, 
skutkującego m.in. podejmowaniem indywidualnych 
i zespołowych działań na rzecz edukacji teatralnej i 
do porozumiewania się z osobami będącymi i 
niebędącymi pedagogami; 

• Wykazuje otwartość  i aktywność podejmując 
wyzwania zawodowe;  podejmuje trud i odznacza się 
wytrwałością w realizacji indywidualnych i 
zespołowych działań artystycznych  w zakresie 
pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej; 
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Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

1. Wprowadzenie w zakres i tematykę przedmiotu 
2. Wybrane zagadnienie z historii dramatu 
3. Wybrane zagadnienia z historii teatru 
4. Klasyfikacja podstawowych rodzajów i technik 

dramy 
5. Drama, teatr i inscenizacja 
6. Etapy wchodzenia w dramę – zmysły, wyobraźnia, 

mowa, intelekt 
7. Ćwiczenia – etiuda pantomimiczna 
8. Ćwiczenia – improwizacja 
9. Ćwiczenia – inscenizacja (z zachowaniem wszelkich 

wyznaczników sztuki scenicznej) 
10. Ćwiczenia – rzeźba i jej różne warianty  
11. Ćwiczenia – żywe obrazy 
12. Gry dramowe  
13. Ćwiczenia w pisaniu scenariuszy 
14. Przygotowanie do prezentacji własnych projektów 

dramowych 
15. Prezentacja przygotowanych w grupach projektów 

dramowych 
Metody prowadzenia  zajęć: • metoda projektów  

•  gry symulacyjne  
• praca w grupach  
• analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

 25  20 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

 15  10 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

 10  10 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

 25  30 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

 10  10 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

 8  10 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 7  10 

 50  50 8.Suma liczby godzin (1+4) 

50 50 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

 2  2 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 2 
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Sposób zaliczenia:  
• Zaliczenie z oceną 

Formy zaliczenia: 
• wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie 

projektu lub prezentacji 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
poprawność,  kreatywność, jakość wykonania pracy 
zaliczeniowej- projektu lub prezentacji 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Way, B. Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży, 
Warszawa, 1995  
Dziamska, D. Bawię się i uczę : edukacja przez ruch i drama 
w kształceniu wczesnoszkolnym. Kielce : Wydawnictwo 
Pedagogiczne ZNP, 2010  
Literatura uzupełniaj ąca: 
Machulska H. O czym nauczyciel dramy wiedzieć powinien 
"Drama"1995 
Pankowska K. Edukacja przez dramę , Warszawa 1997 
Szymańska A. Drama w nauczaniu początkowym. 
Przewodnik metodyczny dla nauczyciela, Warszawa 1998  

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: mgr Jarosław Rebeliński 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Diagnoza i terapia pedagogiczna 
 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 6 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

30 15  15      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

20 10 10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Pedagogika ogólna, psychologia ogólna, biomedyczne 
podstawy rozwoju człowieka, logika. 
  
Wymagania wstępne: 
• student zna podstawową naukową aparaturę pojęciową; 

uwarunkowania rozwoju i wychowania człowieka, jego 
biologicznych, psychologicznych i społeczno – 
kulturowych postaw. 

Cel kształcenia: • Dostarczenie studentom wiedzy na temat podstawowych 
pojęć i procedur stosowanych w różnych obszarach 
diagnozy pedagogicznej; 

• Zapoznanie studentów ze sposobami diagnozowania 
wybranych obszarów pedagogicznych; 
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• Opanowanie przez studentów umiejętności stosowania 
podstawowych technik i metod pedagogicznych                   
w wybranych sytuacjach losowych i edukacyjnych. 

Wiedza: 
• zna elementarną terminologię używaną                    w 

diagnozie pedagogicznej; 
• ma elementarną wiedzę o problemach badawczych, 

metodach, technikach i narzędziach badawczych; 
• ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm 

etycznych w diagnozie pedagogicznej. 

Umiejętności: 
• potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk 

społecznych;  
• posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające 

na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i 
prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi 
sformułować wnioski, opracować i zaprezentować 
wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać 
kierunki dalszych badań, 

• potrafi pracować w zespole pełniąc różne role. 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
• ma świadomość poziomu swojej wiedzy; 
• ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie 

podejmowania działań pedagogicznych po 
przeprowadzonej diagnozie; 

• jest świadomy istnienia etycznego wymiaru diagnozy 
pedagogicznej. 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Problematyka wykładu: 
• Podstawowe pojęcia używane w diagnozie 

pedagogicznej.  

• Etapy postępowania diagnostycznego. 

• Etyczne aspekty diagnozy pedagogicznej.  

• Błędy diagnostyczne. 

• Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo – wychowawczych 
w środowisku. 

• Instytucje diagnostyczne. 

• Podstawy teoretyczne (założenia, cele, techniki i etapy 
pracy) wybranych metod stosowanych w terapii 
pedagogicznej 

 
Problematyka ćwiczeń: 
• Najczęściej stosowane metody i techniki badań 

pedagogicznych: 
− Wywiad – ogólne informacje, przygotowanie do 

prowadzenia wywiadu; 
− Obserwacja – rodzaje, sposoby, błędy w stosowaniu 

i analizie wyników; 
− Analiza dokumentów osobistych i urzędowych; 
− Socjometria; 
− Ankiety i inne techniki badań. 

• Zastosowanie metod i technik badań pedagogicznych             
w diagnozie złożonych sytuacji losowych i edukacyjnych 
jednostki lub grupy społecznej (na wybranych 
przykładach). 

• Terapia  pedagogiczna - praktyczne zastosowanie 
wybranych metod stosowanych w terapii pedagogicznej, 
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scenariusze zajęć 

Metody prowadzenia  zajęć: • Wykład konwencjonalny. 

• Ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją, praca 
w grupach, omawianie przypadków, rozwiązywanie zadań. 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

25 20 20 15 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

15 15 10 10 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

10 5 10 5 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

25 5 30 10 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

15 2 10 5 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

10 2 10 3 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 1 10 2 

50 25 50 25 8.Suma liczby godzin (1+4) 

75 75 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

2 1 2 1 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 3 

Sposób zaliczenia:  
• Egzamin pisemny 
• Zaliczenie  

Formy zaliczenia: 
• wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie 

projektu lub prezentacji 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
na podstawie % cząstkowych otrzymywanych w trakcie 
trwania semestru za konkretne działania studenta: 
60% - praca w grupach (diagnoza wybranych przypadków); 
20% - aktywność na zajęciach; 
20% - frekwencja. 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Jarosz E., Wysocka E., Diagnostyka psychopedagogiczna. 
Podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006, 
Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. 
Katowice 2001. 
Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych., 
Impuls, Kraków 2005, 
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Literatura uzupełniaj ąca: 
Deptuła M., (red.) Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia           
w praktyce pedagogicznej, Bydgoszcz 2004, 
Deptuła M., (red.) Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka 
w szkole i środowisku, Bydgoszcz 2004,Łobocki M., Metody 
i techniki badań pedagogicznych., Impuls, Kraków 2005, 
Wysocka E., Diagnoza w resocjalizacji, PWN, Warszawa 
2009. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: mgr Jeziorska Joanna 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja matematyczna z metodyką 
 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: II, III Semestr: 4,5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

75 20  55      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

40 20 20      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Student : 
- ma elementarną, uporządkowaną wiedzę matematyczną na 
poziomie szkoły podstawowe, obejmującą terminologię, 
teorię; 
- potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w 
mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych 
zagadnień pedagogicznych; 
- ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i 
umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego 
i zawodowego. 

Cel kształcenia: Wyposażenie studentów w zasób wiadomości teoretycznych 
i umiejętności praktycznych, metodycznych  niezbędnych do 
prawidłowego prowadzenia wczesnoszkolnej i przedszkolnej 
edukacji matematycznej. 
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Wiedza: 
- zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i 
nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych 
procesów; 
- ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania 
typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w 
różnych obszarach działalności pedagogicznej. 

Umiejętności: 
- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 
profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i 
nowoczesnych technologii; 
- potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w 
mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych 
zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć 
teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, 
jak i innych dyscyplin; 
- posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów,  
- wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w 
kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów 
różnych autorów; 
potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i 
dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi 
sferami działalności pedagogicznej; 
- potrafi animować prace nad rozwojem uczestników 
procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność 
w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na 
rzecz uczenia się przez całe życie. 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i 
rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych 
kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki 
własnego rozwoju i kształcenia; 
- ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie 
podejmowania działań pedagogicznych w środowisku 
społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań 
zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i 
odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i 
zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; 
- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, 
projektuje i wykonuje działania pedagogiczne. 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykład 
Cele nauczania matematyki.  
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i 
edukacji wczesnoszkolnej – edukacja matematyczna.  
Działy matematyki realizowane w przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej edukacji. 
Ćwiczenia 
Działy matematyki realizowane w przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej edukacji.  
Metodyczne rozwiązania poszczególnych tematów – tok 
metodyczny, scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.  
Praca z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu 
się matematyki.  
Praca z dzieckiem uzdolnionym matematycznie 

Metody prowadzenia  zajęć: • wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją 
multimedialną 
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• ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją, metoda 
projektów (projekt praktyczny), praca w grupach dyskusja / 
rozwiązywanie zadań 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

22 60 22 45 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

20 55 20 20 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

2 5 2 25 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

8 15 8 25 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

3 5 3 10 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

5 5 5 8 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 5  7 

30 75 30 70 8.Suma liczby godzin (1+4) 

105 100 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

2 3 2 3 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

5 5 

Sposób zaliczenia:  
• Egzamin pisemny 
• Zaliczenie  

Formy zaliczenia: 
egzamin  pisemny: testowy ( z pytaniami otwartymi  i 
zamkniętymi) - dłuższa wypowiedź pisemna  
ćwiczenia - na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych 
w trakcie trwania semestru (wykonanie pracy praktycznej)  

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
egzamin pisemny, kolokwium 
  kryteria: poprawność odpowiedzi, dobór słownictwa, 
Ćwiczenia: oceny cząstkowe 
  kryteria: poprawność,  kreatywność jakość wykonania 
pracy praktycznej,  
  udział w zajęciach – aktywność. 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Gruszczyk-Kolczyńska E. Zielińska E., Dziecięca 
matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli, WSiP, 
Warszawa 1997  
Hanisz J.,  Matematyka w kształceniu zintegrowanym. 
Przewodnik metodyczny, WSiP, Warszawa 2002 
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Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja 
matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania 
przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji, red. 
Gruszczyk-Kolczyńska E., Wydawnictwo Edukacja Polska, 
Warszawa 2009  
Literatura uzupełniaj ąca: 
Cydzik Z., Nauczanie matematyki w klasie pierwszej i 
drugiej, WSiP, Warszawa 1986 
Gruszczyk-Kolczyńska E., Dzieci ze specyficznymi 
trudnościami  w uczniu się matematyki, WSiP, Warszawa 
1997 
Zaremba D., Podstawy nauczania matematyki, czyli jak 
przybliżyć matematykę uczniom, Wydawnictwa Naukowo-
Techniczne, Warszawa 2006, część I, rozdział 2 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: mgr Jeziorska Joanna 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja środowiska z metodyką 
 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

45 15  30      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

25 10 15      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Podstawy wiedzy o środowisku, oraz wiedza z zakresu 
pedagogiki wczesnoszkolnej, przedszkolnej, 
psychologii oraz dydaktyki 

Cel kształcenia: Wyposażenie studentów w zasób wiadomości teoretycznych 
i umiejętności praktycznych, metodycznych  niezbędnych do 
prawidłowego prowadzenia wczesnoszkolnej i przedszkolnej 
edukacji środowiska. 



Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów 

 148 

Wiedza: 
- wyjaśnia zagadnienia z zakresu wczesnoszkolnej i 
przedszkolnej edukacji środowiskowej zorientowaną na 
zastosowania w pracy z dziećmi, wymienia zadania edukacji 
ekologicznej i zasady nauczania-uczenia się edukacji 
środowiskowej; 
- wyjaśnia związek celów, treści, form i metod stosowanych 
w edukacji środowiskowej z biologicznymi, 
psychologicznymi i społecznymi potrzebami i 
możliwościami dzieci w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym 
- opisuje proces kształcenia środowiskowego w przedszkolu 
oraz klasach 1-3 łącznie z celami, treściami, funkcjami i 
zadaniami w świetle nowej podstawy programowej; 
- charakteryzuje zarówno role i potrzeby uczniów, w tym 
potrzeby specjalne oraz potrzeby uczniów szczególnie 
uzdolnionych, jak i rolę i zadania nauczyciela w edukacji 
środowiskowej; 
Umiejętności: 
- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 
profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i 
nowoczesnych technologii; 
- potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w 
mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych 
zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć 
teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, 
jak i innych dyscyplin; 
- posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów,  
- wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w 
kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów 
różnych autorów; 
potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i 
dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi 
sferami działalności pedagogicznej; 
- potrafi animować prace nad rozwojem uczestników 
procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność 
w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na 
rzecz uczenia się przez całe życie. 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i 
rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych 
kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki 
własnego rozwoju i kształcenia; 
- ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie 
podejmowania działań pedagogicznych w środowisku 
społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań 
zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i 
odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i 
zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; 
- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, 
projektuje i wykonuje działania pedagogiczne. 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

WYKŁADY: 
1. Edukacja środowiskowa w kształceniu zintegrowanym i 
edukacji przedszkolnej. Cele i zadania nauczania środowiska 
społeczno – przyrodniczego w przedszkolu i klasach 1-3; 
2. Treści programowe edukacji środowiskowej na poziomie 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym orz ich układ; 
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3. Psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania nauczania 
środowiska społeczno – przyrodniczego. Podmiotowość i 
pełnomocność dziecka w środowiskowej edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Odkrywanie i rozwijanie 
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz wspomaganie 
rozwoju poznawczego dzieci; 
4. Edukacja środowiskowa jako czynnik integrujący w 
edukacji elementarnej. Edukacja środowiskowa a potrzeby 
dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym; 
5. Metody realizacji treści edukacji środowiskowej w 
przedszkolu i klasach 1-3. Projektowanie sytuacji 
edukacyjnych. Aktywizowanie dzieci.  
6. Kształtowanie pojęć społecznych, historycznych, 
przyrodniczych i geograficznych w edukacji przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej; 
7. Organizacja edukacji przyrodniczej w naturalnym 
środowisku - wycieczka jako jedna z ważniejszych form 
poznawania otoczenia przyrodniczego i społecznego przez 
dzieci; Obserwacja w edukacji przyrodniczej i społecznej; 
8. Praca domowa i wdrażanie do samokształcenia w ramach 
edukacji środowiskowej; 
9. Ocenianie dzieci w zakresie edukacji środowiskowej na I 
etapie edukacyjnym. 

 
ĆWICZENIA 
1. Rola edukacji środowiskowej w kształceniu 
zintegrowanym I edukacji przedszkolnej;   

2. Edukacja środowiskowa w podstawie programowej, 
pakietach podręcznikowych i multimedialnych;zasady 
nauczania – uczenia się edukacji środowiskowej; 
3. Poznawanie otoczenia przyrodniczego – fazy i typy 
poznawania przyrody; 
4. Wiedza o roślinach i zwierzętach ujętych w podstawie 
programowej dla edukacji wczesnoszkolnej, poznawanie 
roślin i zwierząt przez dzieci. Ekosystemy leśny i łąkowy 
jako przykład środowisk wykorzystywanych w edukacji 
środowiskowej małego człowieka 
5. Poznawanie otoczenia społecznego – praca ludzi w 
różnych zawodach, historia mojego regionu, tradycje, 
zwyczaje, obrzędy jako przykład wrastania w kulturę. 
Kształtowanie poczucia przynależności społecznej. Edukacja 
obywatelska. 
6. Higiena osobista i otoczenia dziecka oraz zdrowy tryb 
życia. 
7. Bezpieczeństwo dziecka w ruchu drogowym, szkole i 
podczas zabaw. 
8. Edukacja ekologiczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym. 
Rozwijanie kompetencji dziecka w zakresie rozumienia i 
poszanowania przyrody. Postawy człowieka wobec natury a 
typy edukacji ekologicznej; 
10. Kształtowanie u dziecka umiejętności obserwacji i 
analizy zjawisk przyrodniczych - doświadczenia, 
eksperymenty i obserwacja zjawisk fizycznych, chemicznych  
i przyrodniczych w edukacji przyrodniczej dzieci młodszych.  
11. Metody, formy pracy i środki dydaktyczne stosowane na 
zajęciach przyrodniczych w klasach początkowych. 
12. Doświadczenia, eksperymenty i obserwacja zjawisk 
fizycznych, chemicznych i przyrodniczych w edukacji 
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przyrodniczej dzieci i młodzieży; 
13. Metody wyzwalania aktywności ucznia i ich efektywność 
dydaktyczna w procesie nauczania przyrody. Praktyczne 
przykłady zastosowanych metod ( metoda problemowa, 
ćwiczeniowa, obserwacja przyrodnicza, eksperyment, 
pomiar). 
14. Formy aktywności praktycznej uczniów związane z 
realizacją celów edukacji środowiskowo – społecznej – 
kąciki przyrody, działka szkolna, zielniki itp. Organizowanie 
przestrzeni sali przedszkolnej i klasy szkolnej. 
15. Planowanie procesu nauczania - konstruowanie 
scenariuszy zajęć zintegrowanych z uwypukleniem edukacji 
środowiskowo – społecznej; 
16. Kompetencje zawodowe nauczyciela kształcenia 
środowiskowego oraz specyfika jego roli w edukacji 
przedszkolnej i na I etapie edukacyjnym, autorytet 
nauczyciela. Nauczyciel jako inicjator i wzór zachowań 
proekologicznych. 

Metody prowadzenia  zajęć: • wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją 
multimedialną 

• ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją, metoda 
projektów (projekt praktyczny), praca w grupach dyskusja 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

17 60 15 25 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

15 30 10 15 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

2 5 5 10 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

8 15 10 25 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

3 5 5 10 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

5 5 5 8 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 5  7 

25 50 25 50 8.Suma liczby godzin (1+4) 

75 75 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1 2 1 2 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 3 
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Sposób zaliczenia:  
• Egzamin pisemny 
• Zaliczenie  

Formy zaliczenia: 
egzamin  pisemny: testowy ( z pytaniami otwartymi  i 
zamkniętymi) - dłuższa wypowiedź pisemna  
ćwiczenia - na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych 
w trakcie trwania semestru (wykonanie pracy praktycznej)  

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
egzamin pisemny, kolokwium 
  kryteria: poprawność odpowiedzi, dobór słownictwa, 
Ćwiczenia: oceny cząstkowe 
  kryteria: poprawność,  kreatywność jakość wykonania 
pracy praktycznej,  
  udział w zajęciach – aktywność. 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Tuszyńska I. : Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i 
studentów. Warszawa 2006. WSP TWP w Warszawie 
Sawicki M. : Edukacja środowiskowa w klasach I-III szkoły 
podstawowej. Warszawa 1997. 
Budniak A.: Edukacja społeczno – przyrodnicza dzieci w 
wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, "Impuls" 
Kraków 2009; 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Braun D. : Badanie i odkrywanie świata z dziećmi. Wyd. 
Jedność. Kielce 2002. 
- Brown S.E. : Robimy eksperymenty. Wyd. K. E. Liber. 
Warszawa 2005. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: mgr Jeziorska Joanna 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁĄ HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja muzyczna z metodyką 
 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

40 15  25      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

25 10 15      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Wiedza z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, 
przedszkolnej, psychologii oraz dydaktyki 

Cel kształcenia: Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności 
pozwalające na realizację podstawy programowej w zakresie 
edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach I-III szkoły 
podstawowej 
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Wiedza: 
- wyjaśnia zagadnienia z zakresu wczesnoszkolnej i 
przedszkolnej edukacji muzycznej zorientowanej na 
zastosowania w pracy z dziećmi, wymienia zadania edukacji 
muzycznej i zasady nauczania-uczenia się; 
- opisuje proces kształcenia muzycznego w przedszkolu oraz 
klasach 1-3 łącznie z celami, treściami, funkcjami i 
zadaniami w świetle nowej podstawy programowej; 
- charakteryzuje zarówno role i potrzeby uczniów, w tym 
potrzeby specjalne oraz potrzeby uczniów szczególnie 
uzdolnionych, jak i rolę i zadania nauczyciela w edukacji 
muzycznej; 
Umiejętności: 
- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 
profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i 
nowoczesnych technologii; 
- potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w 
mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych 
zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć 
teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, 
jak i innych dyscyplin; 
- posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów,  
- wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w 
kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów 
różnych autorów; 
potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i 
dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi 
sferami działalności pedagogicznej; 
- potrafi animować prace nad rozwojem uczestników 
procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność 
w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na 
rzecz uczenia się przez całe życie. 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i 
rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych 
kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki 
własnego rozwoju i kształcenia; 
- ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie 
podejmowania działań pedagogicznych w środowisku 
społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań 
zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i 
odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i 
zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; 
- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, 
projektuje i wykonuje działania pedagogiczne. 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

wykłady 
rozwój muzykalności dzieci,  
współczesne systemy wychowania muzycznego,  
prawo oświatowe (podstawa programowa),  
elementy teorii muzyki i historii muzyki 
ćwiczenia 
uwrażliwianie dziecka na różne elementy muzyki, 
kształcenie i rozwijanie inwencji twórczej dziecka,  
gra na instrumentach,  
wykorzystywanie wszystkich form aktywności muzycznej w 
procesie edukacyjnym,  
projektowanie scenariuszy zajęć muzycznych 
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Metody prowadzenia  zajęć: • wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją 
multimedialną 

• ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją, metoda 
projektów (projekt praktyczny), praca w grupach dyskusja 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

17 30 15 25 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

15 25 10 15 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

2 5 5 10 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

8 20 10 25 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

3 8 5 10 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

5 6 5 8 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 6  7 

25 50 25 50 8.Suma liczby godzin (1+4) 

75 75 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1 2 1 2 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 3 

Sposób zaliczenia:  
• Zaliczenie z oceną 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Formy zaliczenia: 
Wykład 
Ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych 
(prezentacja, kolokwium, zaliczenie ustne) 
Ćwiczenia 
Przeprowadzenie zajęć muzycznych na grupie studentów, 
zaangażowanie i trud włożony w wykonanie zaplanowanych zadań 
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Podstawowe kryteria:  
Wykład 
Najwyższą ocenę otrzymuje student, którego prezentacja 
multimedialna jest prawidłowa pod względem merytorycznym, 
wyczerpuje temat, jest ciekawa  
Najwyższą ocenę z kolokwium otrzymuje student, który 
odpowiedział prawidłowo na 95% pytań testowych 
Najwyższą ocenę z zaliczenia ustnego otrzymuje student, który 
odpowiedział prawidłowo na wszystkie pytania wykładowcy 
Ćwiczenia 
Zaliczenie z przedmiotu otrzymuje student, który aktywnie 
uczestniczył w zajęciach, przygotował własny scenariusz i na jego 
podstawie przeprowadził zajęcia na grupie studentów 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
• Ewa Lipska, Maria Przychodzińska „Muzyka w nauczaniu 

początkowym. Metodyka” WSiP 1991 
• Dorota Malko  „Metodyka wychowania muzycznego w 

przedszkolu”, WSiP, Warszawa 1998 
Literatura uzupełniaj ąca: 

• Małgorzata Suświłło – „Psychopedagogiczne 
uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej”, 
Uniwersytet  Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2001 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: mgr Maria Danuta Kujawska 

 



Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów 

 156 

OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja plastyczna z metodyką 
 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

 
Wydział Pedagogiki 

 

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

40 15  25      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

25 10 15      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 
• zajęcia w muzeum 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Wiedza z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, 
przedszkolnej, psychologii oraz dydaktyki 

Cel kształcenia: • Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę 
dotyczącą programowania, planowania oraz realizacji 
zajęć edukacji plastycznej na etapie  przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym. 

• Umożliwienie studentowi interpretowania założeń 
metod i form nauczania pod względem indywidualnych  
możliwości i potrzeb dziecka oraz celów dydaktycznych 
zgodnych z podstawą programową edukacji plastycznej. 

• Wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę konieczną 
do planowania kierunkowego, metodycznego związaną 
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z edukacją plastyczną na poziomie edukacji 
wczesnoszkolnej i przedszkolnej. 

Wiedza: 
- wyjaśnia zagadnienia z zakresu wczesnoszkolnej i 
przedszkolnej edukacji plastycznej zorientowanej na 
zastosowania w pracy z dziećmi, wymienia zadania edukacji 
plastycznej i zasady nauczania-uczenia się; 
- opisuje proces kształcenia plastycznego w przedszkolu oraz 
klasach 1-3 łącznie z celami, treściami, funkcjami i 
zadaniami w świetle nowej podstawy programowej; 
- charakteryzuje zarówno role i potrzeby uczniów, w tym 
potrzeby specjalne oraz potrzeby uczniów szczególnie 
uzdolnionych, jak i rolę i zadania nauczyciela w edukacji 
plastycznej; 
Umiejętności: 
- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 
profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i 
nowoczesnych technologii; 
- potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w 
mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych 
zagadnień pedagogicznych; z wykorzystaniem różnych ujęć 
teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, 
jak i innych dyscyplin; 
- posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów,  
- wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w 
kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów 
różnych autorów; 
potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i 
dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi 
sferami działalności pedagogicznej; 
- potrafi animować prace nad rozwojem uczestników 
procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność 
w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na 
rzecz uczenia się przez całe życie. 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i 
rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych 
kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki 
własnego rozwoju i kształcenia; 
- ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie 
podejmowania działań pedagogicznych w środowisku 
społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań 
zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i 
odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i 
zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; 
- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, 
projektuje i wykonuje działania pedagogiczne. 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

wykłady 
- projektowanie i planowanie działań z zakresu edukacji 
plastycznej w świetle obowiązującej podstawy programowej; 
- rola edukacji plastycznej w procesie kształcenia dziecka; 
- rozwój etapów twórczości plastycznej dziecka 
przedszkolnego i wczesnoszkolnego; 
- podstawowe pojęcia związane z edukacją plastyczną oraz 
historią sztuk plastycznych; 
- metody, formy i techniki plastyczne stosowane na zajęciach 
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edukacji plastycznej; 
- zasady budowy lekcji; 
- metody i formy prowadzenia zajęć, , 
- zasady konstruowania osnowy, konspektu, planu zajęć. 
ćwiczenia 
- konstruowanie konspektu zajęć, 
- projektowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z 
zastosowaniem różnorodnych technik plastycznych, 
-  obserwacja, analiza i ocena wybranych prac plastycznych, 
wnioskowanie z przeprowadzonych zajęć. 
- warsztat pracy ucznia i nauczyciela plastyki w przedszkolu 
i na etapie edukacji wczesnoszkolnej; 
- przykładowe rozwiązania metodyczne; 
- realizacja przykładowych ćwiczeń twórczych z 
zastosowaniem podstawowych środków wyrazu 
plastycznego. 

Metody prowadzenia  zajęć: • wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją 
multimedialną 

• ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów z dyskusją, metoda 
projektów (projekt praktyczny), praca w grupach dyskusja 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

15 25 15 18 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

10 25 10 15 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

5  5 3 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

10 5 10 7 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

5 2 5 3 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

5 1 5 2 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 2  2 

25 30 25 25 8.Suma liczby godzin (1+4) 

55 50 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1 1 1 1 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 2 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  

Sposób zaliczenia:  
• Zaliczenie z oceną 
• zaliczenie 
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Formy zaliczenia: 
Wykład - test 
Ćwiczenia – realizacja zadanych projektów 

 
 

Podstawowe kryteria:  

• zaliczenie pisemne wykładu:  test (pytania 
zamknięte) – 30 pkt. – bdb 
                    - 27- 29 pkt. – db plus 
                   - 24 – 26 pkt. – db 
                  - 21 – 23 pkt. – dst plus 
                  - 18 – 20 pkt. – dst  
                  - poniżej 18 pkt. - ndst  

• zaliczenie ćwiczeń (wykonanie prac plastycznych 
podczas ćwiczeń, opracowanie konspektów  oraz 
prowadzenie zajęć edukacyjnych). 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Podstawa programowa edukacji przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej. 
Podstawa programowa edukacji artystycznej i kulturalnej. 
Anna Górniak – Naglik, Sztuka w treściach nauczania. 
Kraków 2002. 
Stanisław Popek, Metodyka zajęć plastycznych. Warszawa 
1999. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Dorota Ciechanowska, Twórczość w edukacji. Szczecin 
2007. 
Anna Trojanowska, Dziecko i twórczość. Warszawa 2001. 
Gloton R., Cero C., Twórcza aktywność dziecka. Warszawa 
1995. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: mgr Pielak Marian 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja techniczna z metodyką 
 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 6 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

35 10  25      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

25 10 15      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Wiedza z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, 
przedszkolnej, psychologii oraz dydaktyki 

Cel kształcenia: Głównym celem wykładów jest uświadomienie studentom 
roli edukacji technicznej w przedszkolu i klasach 1-3 , 
przedstawienie im etapów kształtowania umiejętności oraz 
ukazanie sposobów rozwijania zainteresowań technicznych 
uczniów. 
Celem ćwiczeń jest przygotowanie studentów do  
poprawnego projektowania i prowadzenia zajęć technicznych 
w przedszkolu i klasach 1-3 obejmującego realizację celów i 
zadań  edukacji technicznej.   
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Wiedza: 
- Student charakteryzuje możliwości i potrzeby dziecka w 
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w zakresie 
aktywności technicznej (w tym planowania, organizacji 
pracy, wykonywania zadania i jego oceny) w oparciu o 
wiedzę o jego rozwoju społecznym,  poznawczym i 
motorycznym; 
- wymienia i opisuje typowe dla edukacji technicznej  
metody, techniki, środki i formy wykazując dobrą orientację 
w teoretycznych zagadnieniach kształcenia i wychowania 
technicznego; 
- ma elementarną wiedzę o wykonywaniu typowych zadań w 
obrębie metodyki edukacji technicznej w przedszkolu i 
klasach 1-3; 
- ma podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy 
w trakcie zajęć technicznych związaną tak z zadaniami 
wytwórczymi, jak i obsługą i wykorzystywaniem urządzeń; 
Umiejętności: 
- Student wybiera, ocenia i analizuje źródła, dzięki którym 
samodzielnie rozwija swoje kompetencje merytoryczne i 
metodyczne z zakresu edukacji technicznej dzieci, jak 
również eksperymentuje i wdraża działania innowacyjne; 
- trafnie ocenia przydatność typowych metod i dobrych 
praktyk do realizacji zadań związanych z edukacją 
techniczną uwzględniając zróżnicowane potrzeby i 
możliwości uczniów - samodzielnie planuje i realizuje 
typowe projekty w przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 
edukacji technicznej adekwatnie do indywidualnych , także 
specjalnych potrzeb i możliwości uczniów dobierając i 
wykorzystując dostępne metody, środki i materiały, w tym 
nowoczesne technologie; 
- ustala kryteria oceny działalności technicznej uczniów 
dostrzegając i uwzględniając dylematy etyczne i moralne, 
przewiduje skutki swoich działań w tym zakresie; 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
-  Student wykazuje otwartość na  potrzebę ciągłego 
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego oraz 
podnoszenie swoich kompetencji jako nauczyciela techniki; 
- jest zorientowany na odnoszenie zdobytej wiedzy do 
projektowania działań w zakresie edukacji technicznej dzieci 
w przedszkolu i klasach 1-3; 
- wykazuje odpowiedzialność  oraz przekonanie o wadze 
zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny; 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

wykłady 
1. Metody i techniki pracy stosowane na zajęciach 
technicznych w klasach początkowych i przedszkolu; 
2. Środki dydaktyczne do realizacji treści programowych z 
zakresu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i 
przedszkolnej technicznej. Kształtowanie u dziecka 
umiejętności wykorzystywania komputera w celach 
edukacyjnych; 
3. Materiały, spoiwa i narzędzia pracy wykorzystywane w 
edukacji technicznej, ich właściwości i zastosowania, kultura 
posługiwania się nimi; 
4. Zapoznawanie dziecka z urządzeniami technicznymi. 
Zachowanie środków bezpieczeństwa na zajęciach. 
5. Konstruowanie scenariuszy zajęć zintegrowanych z 
uwypukleniem edukacji technicznej; 
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6. Eksponowanie wytworów dziecięcych oraz ocena 
przebiegu i efektów pracy. Wykorzystanie prac dzieci do 
wystawek tematycznych. Budzenie zainteresowań 
technicznych. 
Ćwiczenia: 
1. Organizowanie zabaw i działalności konstrukcyjnej 
dziecka; 
2. Techniki wykorzystywane  w edukacji technicznej w 
przedszkolu i klasach 1-3, praktyczne wykorzystanie różnych 
materiałów, narzędzi i spoiw: 
- Technika orgiami: kwiaty, zwierzęta, koszyk wielkanocny 
- Oklejanie pudełek – domek dla lalek 
- Odrysowywanie wycinanie i sklejanie kół 
- Technika decoupage 
- Technika quillingu 
- Konstruowanie z kartonu karmnika dla ptaków 
- Ozdabianie jajek styropianowych  
- Kompozycje z papierowych kół techniką origamii  
3. Planowanie aktywności plastycznej w edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej; 
4. Ocena aktywności technicznej dzieci i jej efektów w 
edukacji wczesnoszkolnej; 

Metody prowadzenia  zajęć: • wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją 
multimedialną 

• ćwiczenia audytoryjne: metoda projektów (projekt 
praktyczny), praca w grupach dyskusja 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

15 30 15 20 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

10 25 10 15 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

5 5 5 5 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

10 20 10 30 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

5 10 5 10 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

5 5 5 10 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 5  10 

25 50 25 50 8.Suma liczby godzin (1+4) 

75 75 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1 2 1 2 
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10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 3 

Sposób zaliczenia:  
• Zaliczenie z oceną 
• zaliczenie 

Formy zaliczenia: 
Wykład - ustne 
Ćwiczenia – realizacja zadanych projektów 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  

• zaliczenie ustne – pytania otwarte z zakresu treści 
przedmiotu – spójność, kompletność wypowiedzi 

• zaliczenie ćwiczeń (wykonanie prac podczas 
ćwiczeń, opracowanie konspektów  oraz 
prowadzenie zajęć edukacyjnych). 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Podstawa programowa edukacji przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej. 
Zajada K., Lipina S. 1984 r. Wychowanie techniczne w 
przedszkolu. Wydawnictwo WSiP. 
Kazberuk J.  1990 r. Nauczanie pracy – techniki  w klasach I 
–III: zarys metodyki. Wydawnictwo WSiP. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Hubner. C. Origami zabawki z papieru. Delta 2010 r. 
Chevalier M. Kwiaty z krepiny. Wydawnictwo RM. 
Warszawa 2009 r. 
Szmidt Krzysztof.J., Modrzejewska – Świgulska Monika . 
Psychopedagogika działań twórczych. Wydawnictwo 
Impuls, Kraków 2005 r., 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Jędrzejak Kazimierz 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁĄ HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Planowanie i organizacja pracy dydaktyczno – wychowawczej  
w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej 
 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

15 15        

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

10 10       

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Wymagania formalne: Pedagogika ogólna, Dydaktyka 
ogólna, Metodyka przedmiotowa, Teoria wychowania 
Wymagania wstępne:  
Student: 
zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i 
rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych 
dyscyplin naukowych;  
potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z 
zakresu pedagogiki;  
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności 
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Cel kształcenia: Celem zajęć  jest wyposażenie studentów w wiedzę i 
umiejętności pozwalające na samodzielne planowanie zajęć 
w przedszkolu i w klasach I-III zgodne z istniejącymi 
dokumentami oraz planowanie ścieżki własnej kariery w 
kontekście nauczycielskiego awansu zawodowego. 
Wiedza: 
- zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się 
i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych 
procesów; 
-  ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu 
edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i 
funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych; 

Umiejętności: 
- potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i 
dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi 
sferami działalności pedagogicznej;  
- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami 
teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz 
projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi 
generować rozwiązania konkretnych problemów 
pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania 
oraz przewidywać skutki planowanych działań;  
- potrafi animować prace nad rozwojem uczestników 
procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność 
w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na 
rzecz uczenia się przez całe życie. 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i 
rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych 
kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki 
własnego rozwoju i kształcenia; 
- wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się 
wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych 
działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; 
- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, 
projektuje i wykonuje działania pedagogiczne. 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wychowanie, uczenie się i nauczanie - uwarunkowania tych 
procesów w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 
Projektowanie strategii działań pedagogicznych – plan 
dydaktyczno-wychowawczy.  
Planowanie konkretnych działań pedagogicznych i 
prognozowanie  ich przebiegu oraz przewidywanie ich 
skutków.   

Metody prowadzenia  zajęć: • wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją 
multimedialną 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

20  20  

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 2. Godziny realizowane ze 

studentem wliczane do pensum 
15  10  
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3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

5  10  

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

10  10  

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

5  5  

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

2  2  

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

3  3  

30  30  8.Suma liczby godzin (1+4) 

30 30 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1  1  

ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

1 1 

Sposób zaliczenia:  
• Zaliczenie z oceną 

Formy zaliczenia: 
• wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie 

projektu lub prezentacji 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
poprawność,  kreatywność, jakość wykonania pracy 
zaliczeniowej- projektu lub prezentacji 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Jakubowicz-Bryx Anna : Edukacja wczesnoszkolna i 
przedszkolna w warunkach przemian początku XXI wieku. - 
Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza 
Wielkiego, 2004 
W. Kobyliński – „ABC organizacji pracy nauczyciela.” 
Warszawa 1984 r. 
Aktualne problemy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
/ red. Elżbieta Szefler. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii 
Bydgoskiej, 2001  
Literatura uzupełniaj ąca: 
Więckowski Ryszard : Planowanie pracy pedagogicznej 
nauczyciela // Życie Szkoły. - 2000, nr 9, s. 531-538  
Warsztat metodyczny nauczyciela klas początkowych.  
Żegnałek Kazimierz : Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej // 
Życie Szkoły. - 2006, nr 3, s. 4-9  

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Maria Truszkowska-Wojtkowiak 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU  

Nazwa przedmiotu: Wczesnoszkolna i przedszkolna edukacja motoryczno-zdrowotna 
 z metodyką 

 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 6 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

35 10  25      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

25 10 15      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 
• zajęcia w sali gimnastycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Wiedza z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej, 
przedszkolnej, psychologii oraz dydaktyki 

Cel kształcenia: • Wyposażenie studentów w podstawową wiedzę 
dotyczącą programowania, planowania oraz realizacji 
zajęć edukacji motoryczno-zdrowotnej na etapie  
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

• Umożliwienie studentowi interpretowania założeń 
metod i form nauczania czynności ruchowych w 
zależności uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych 
oraz celów dydaktycznych. 

• Wyposażenie studentów w niezbędną wiedzę konieczną 
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do planowania kierunkowego, metodycznego związaną 
z kształceniem psychomotorycznym, zdrowotny. 

Wiedza: 
- Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu 
wczesnoszkolnej i przedszkolnej edukacji motoryczno – 
zdrowotnej; 
- ilustruje wybrane elementy wiedzy z zakresu 
wczesnoszkolnej i przedszkolnej edukacji motoryczno – 
zdrowotnej przykładami działań praktycznych; 
- charakteryzuje zadania wczesnoszkolnej i przedszkolnej 
edukacji motoryczno-ruchowej w kontekście wiedzy na 
temat rozwoju człowieka w cyklu życia ze szczególnym 
uwzględnieniem biologicznych potrzeb i możliwości dzieci 
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; 
- tłumaczy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i 
nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych w 
trakcie zajęć ruchowych; 
Umiejętności: 
- Student organizuje proces samodzielnego zdobywania 
wiedzy przedmiotowej  i rozwija swoje kompetencje 
metodyczne z zakresu edukacji ruchowej oraz analizuje 
własne działania wskazując obszary wymagające 
modyfikacji, jak również eksperymentuje i wdraża działania 
innowacyjne korzystając z różnych źródeł i sposobów; 
- proponuje własne rozwiązania, prezentuje swoje pomysły, 
wątpliwości i sugestie dotyczące wczesnoszkolnej i 
przedszkolnej edukacji motoryczno – zdrowotnej; 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
ma świadomość poziomu swojej wiedzy pedagogicznej i 
umiejętności nauczycielskich, rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, 
dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali 
umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i 
kształcenia 
- zachowuje otwartość na aktywne uczestnictwo w 
środowiskach szkolnych i przedszkolnych oraz 
porozumiewanie się z osobami będącymi i niebędącymi 
pedagogami angażując się w zadania i ćwiczenia w toku 
zajęć; 
- pracuje samodzielnie odpowiedzialnie przygotowując się 
do swojej pracy nauczyciela przedszkola i klas 
początkowych, projektuje i wykonuje praktyczne działania 
związane z edukacją motoryczną i zdrowotną dzieci 
młodszych. 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

wykłady 
- projektowanie i planowanie działań z 
zakresu edukacji motorycznej i zdrowotnej 
w świetle obowiązującej podstawy 
programowej, 
- rozwój psychoruchowy dziecka 
przedszkolnego i wczesnoszkolnego,  
- procesie uczenia się i nauczania czynności ruchowych, 
kształtowanie zdolności ruchowych, 
- zasady budowy lekcji, zajęć ruchowych, 
- metody stosowane w zajęciach ruchowych, 
formy prowadzenia zajęć, formy ustawienia 
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uczniów, 
- zasady konstruowania osnowy, konspektu zajęć. 
 

Ćwiczenia: 
- konstruowanie konspektu zajęć, 
- prowadzenie fragmentu zajęć, motorycznych z 
elementami edukacji zdrowotnej, 
-  obserwacja, analiza, wnioskowanie z 
przeprowadzonych zajęć. 

Metody prowadzenia  zajęć: • wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją 
multimedialną 

• ćwiczenia audytoryjne: metoda zadaniowa, praca w 
grupach, ćwiczenia praktyczne, opracowywanie i 
prezentacja elementów scenariuszy zajęć 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

15 30 15 20 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

10 25 10 15 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

5 5 5 5 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

10 20 10 30 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

5 10 5 10 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

5 5 5 10 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 5  10 

25 50 25 50 8.Suma liczby godzin (1+4) 

75 75 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1 2 1 2 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 3 

Sposób zaliczenia:  
• Zaliczenie z oceną 
• zaliczenie 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 Formy zaliczenia: 

• Wykład - zaliczenie pisemne: testowy / z pytaniami  
otwartymi  

Ćwiczenia – opracowanie konspektów  oraz prowadzenie 
zajęć metodycznych 
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Podstawowe kryteria:  

• zaliczenie wykładów- spójność, kompletność 
wypowiedzi 

• zaliczenie ćwiczeń (opracowanie konspektów  oraz 
prowadzenie zajęć edukacyjnych). 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
- Bielski J.: Metodyka wychowania fizycznego i 
zdrowotnego. Oficyna wydawnicza „Impuls”, Kraków 
2005 
- Kierczak U.: Poradnik metodyczny- wychowanie 
fizyczne nauczanie zintegrowane. WSiP, Warszawa 
2002.  
Literatura uzupełniaj ąca: 
Bondarewicz M.: Forma zabawowa w nauczaniu gier 
zespołowych. SiT, Warszawa 1988. 
Trześniowski R.: Gry i zabawy ruchowe. WSiP1995. 
- Wlaźnik K.: Wychowanie fizyczne w przedszkolu. 
WSiP 1985. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Dominika Wilczyńska 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej  w grupach dziecięcych 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

40 15  25      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

20 10 10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Znajomość pojęć z zakresu pedagogiki ogólnej, i elementów 
wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, pedagogiki 
wczesnoszkolnej, przedszkolnej 

Cel kształcenia: • Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiedzą i 
umiejętnościami dotyczącymi opieki i wychowania 
dziecka w szkole i przedszkolu z uwzględnieniem pracy 
indywidualnej i w grupie oraz wybranych metod pracy 
opiekuńczo-wychowawczej 
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Wiedza: 
- Student charakteryzuje proces wychowania i opieki nad 
dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz 
definiuje  podstawowe pojęcia związane z tymi procesami, z 
uwzględnieniem ich filozoficznych, społeczno– 
kulturowych, psychologicznych, biologicznych i 
medycznych  podstaw; 
- wymienia najważniejsze tradycje, współczesne nurty i 
systemy pedagogiczne kształtujące proces wychowania w 
zespołach klasowych i grupach przedszkolnych; 
- wymienia  placówki opiekuńczo-wychowawcze, opisuje ich 
funkcje i cele oraz wskazuje ich miejsce w strukturze 
systemu edukacji; 
- nazywa i opisuje metody i formy pracy opiekuńczo-
wychowawczej oraz procedury, normy i dobre praktyki z nią 
związane; 
Umiejętności: 
- Student dyskutuje i argumentuje sądy  w sposób precyzyjny 
i spójny wypowiadając się na tematy dotyczące pracy 
opiekuńczo-wychowawczej w grupach dziecięcych; 
- proponuje własne rozwiązania wysuwa własne pomysły, 
wyraża wątpliwości i sugestie w obrębie rozważań na temat 
pracy opiekuńczo-wychowawczej w grupach dziecięcych, 
popierając je argumentacją w kontekście wybranych 
perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów 
pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej; 
- trafnie ocenia  przydatność typowych metod, procedur i 
dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania 
problemów w pracy opiekuńczo – wychowawczej w edukacji 
wczesnoszkolnej i przedszkolnej,  ocenia i nazwa cechy 
dobrego opiekuna; 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
ma świadomość poziomu swojej wiedzy pedagogicznej i 
umiejętności nauczycielskich, rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, 
dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali 
umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i 
kształcenia 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

wykłady 
- Analiza i interpretacja treści podstawy programowej w 
zakresie opieki i wychowania dziecka w szkole. 
- Zadania wychowawcy w szkole. Potrzeby dzieci w 
młodszym wieku szkolnym. 
- Indywidualne i grupowe metody wychowania dzieci. 
- Typy dziecka i ich prowadzenie w niższych klasach szkoły 
podstawowej. Fazy reakcji dzieci na kryzys, pomoc 
wychowawcy.  
- Szkoła i klasa jako środowisko społeczne ucznia. 
- Strategie skutecznego kierowania klasą szkolną. 
Utrzymywanie ładu na lekcji. Tworzenie klimatu 
wychowawczego w klasie. Blokady interpersonalne 
- Metody poznawania uczniów w klasie. 
- Współpraca z grupą szkolną i z rodzicami uczniów. Formy 
kontaktu nauczyciela z rodzicami 
- Rodzaje trudności wychowawczych (dziecko, które 
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kradnie, kłamie, osamotnione, nietypowe, jąkające się, 
wagarujące itp.) i ich rozwiązywanie. 
Ćwiczenia: 
-Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 
- metodyka wyróżniona ze względu na instytucje , w jakich 
się ona odbywa 
-metodyka wyróżniona ze względu na rolę opiekuna –
nauczyciela  w procesie wychowania  
-zadania wychowawcy-główne cechy dobrego opiekuna 
-funkcje zabawy w okresie dziecięcym 
-zasady zabawy terapeutycznej, socjalizacja 
-metodyka zajęć korekcyjnych lub metodyka działań 
resocjalizacyjnych 
-podmioty realizujące funkcje opiekuńczo-wychowawcze 
szkoły 
-metody i zasady pracy świetlicy szkolnej 
- zadania opiekuńczo-wychowawcze rodziny- formy pomocy 
dzieciom w przypadku przemocy 

Metody prowadzenia  zajęć: • wykład konwersatoryjny / wykład z prezentacją 
multimedialną 

• problemowe, ekspozycyjne, prezentacja przez studentów 
zadanego materiału- dyskusja, zajęcia w grupach 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

20 30 15 20 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

15 25 10 10 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

5 5 5 10 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

5 20 10 30 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

3 10 5 10 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

2 5 5 10 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 5  10 

25 50 25 50 8.Suma liczby godzin (1+4) 

75 75 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1 2 1 2 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 3 
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Sposób zaliczenia:  
• Zaliczenie z oceną 
• zaliczenie 

Formy zaliczenia: 
• Wykład - zaliczenie pisemne: testowy / z pytaniami  

otwartymi  
ćwiczenia - na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych 
w trakcie trwania semestru (wykonanie pracy zaliczeniowej) 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  

• zaliczenie wykładów- spójność, kompletność 
wypowiedzi 

• oceny cząstkowe - kryteria: poprawność,  kreatywność 
jakość wykonania pracy praktycznej, udział w zajęciach 
– aktywność. 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
- Kaniak –Urban Ch. Każda dziecko ma swoje mocne 
strony. Kraków 2002; 
- Łobocki M- Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą –
Lublin- wyd. UMCS-2001 
Literatura uzupełniaj ąca: 
- Galloway Ch. Psychologia uczenia się i nauczania. 
Warszawa 1992 t.2 
- Materne J.- Opiekuńcze funkcje szkoły . Wprowadzenie do 
metodyki pracy opiekuńczej- Warszawa -1988 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:  
dr hab. prof. ndzw Gawlina Zofia 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Elementy matematyki 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: I Semestr: 2 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

20 20        

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

15 15       

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Wiedza z zakresu matematyki na poziomie szkoły 
średniej 

Cel kształcenia: Celem przedmiotu jest  merytoryczne przygotowanie 
studentów do prowadzenia zdjęć z zakresu edukacji 
matematycznej na etapie przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym poprzez wyposażenie ich w wybrane 
kompetencje matematyczne, w tym prowadzenie 
rozumowań matematycznych. 
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Wiedza: 
- Student definiuje podstawowe pojęcia matematyczne 
używane w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej; 
- wyjaśnia wybrane zagadnienia matematyczne wskazując 
ich zastosowanie w praktyce edukacyjnej na etapie 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym; 
- opisuje znaczenie kształcenia matematycznego 
uwzględniając jego specyfikę na etapie przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym; 
- wymienia typowe zadania, normy i procedury stosowane w 
edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej istotne dla 
kształcenia matematycznego, ze szczególnym 
uwzględnieniem prowadzenia rozumowań matematycznych 
Umiejętności: 
- Student wyprowadza wnioski dla wczesnoszkolnej i 
przedszkolnej edukacji matematycznej z analizy poruszanych 
na zajęciach problemów; 
- wybiera skuteczny i adekwatny sposób samodzielnego 
zdobywania wiedzy przedmiotowej  i rozwijania swoich 
kompetencji w zakresie nauczania matematyki; 
- trafnie ocenia przydatność typowych metod do realizacji 
zadań i rozwiązywania problemów w matematycznej 
edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej; 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
ma świadomość poziomu swojej wiedzy pedagogicznej i 
umiejętności nauczycielskich, rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, 
dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali 
umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i 
kształcenia 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

1. Charakterystyka treści nauczania matematyki w 
programach kształcenia integralnego;  
2. Prowadzenie rozumowań matematycznych; 
3. Elementy logiki; 
4. Pozycyjne układy liczenia; 
5. Pojęcia mnogościowe i ich kształtowanie; 
6. Pojęcia liczbowe i ich kształtowanie; 
7. Iloczyn kartezjański, relacje, funkcje; 
7. Działania arytmetyczne; 
8. Elementarne pojęcia geometryczne; 
9. Zadania tekstowe i ich rozwiązywanie; 

Metody prowadzenia  zajęć: • wykład z prezentacją multimedialną 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

30  25  

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

20  15  

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

10  10  
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4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

20  25  

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

10  15  

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

10  10  

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

    

50  50  8.Suma liczby godzin (1+4) 

50 50 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

2  2  

studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 2 

Sposób zaliczenia:  
• Zaliczenie z oceną 

Formy zaliczenia: 
• Wykład - zaliczenie pisemne: testowy / z pytaniami  

otwartymi 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  

• zaliczenie wykładów- spójność, kompletność 
wypowiedzi 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
1.E. Gruszczyk – Kolczyńska: Dziecięca matematyka. 
Warszawa 1997, WSiP 
2. E. Gruszczyk – Kolczyńska: Dzieci ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa 
1994, WSiP.  
Literatura uzupełniaj ąca: 
Nowik J. Kształcenie matematyczne w edukacji 
wczesnoszkolnej Opole 2011r. wydanie II rozszerzone 
Kucharczyk S. (red.), Podstawy nauczania 
początkowego matematyki, WSP Opole 1998 
Kucharczyk S. (red.), Podstawy nauczania 
początkowego matematyki. Wybór zadań, Warszawa 
1991 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: mgr Jeziorska Joanna 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy o języku polskim 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: I Semestr: 2 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

20 20        

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

15 15       

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Wiedza z zakresu języka polskiego na poziomie szkoły 
średniej 

Cel kształcenia: Celem przedmiotu jest  merytoryczne przygotowanie 
studentów do prowadzenia zdjęć z zakresu edukacji 
literackiej i językowej na etapie przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym poprzez wyposażenie ich w 
podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu języka 
polskiego, w tym umiejętność tworzenia tekstów 
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Wiedza: 
- Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o 
języku polskim  używane w edukacji wczesnoszkolnej i 
przedszkolnej; 
- wyjaśnia wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy o języku 
polskim  wskazując ich zastosowanie w praktyce 
edukacyjnej na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym; 
- opisuje znaczenie kształcenia z zakresu wiedzy o języku 
polskim  uwzględniając jego specyfikę na etapie 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym; 
- wymienia typowe zadania, normy i procedury stosowane w 
edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej wynikające z 
wiedzy o języku polskim; 
Umiejętności: 
- Student wyprowadza wnioski dla wczesnoszkolnej i 
przedszkolnej edukacji literackiej i językowej oraz opisuje i 
interpretuje zjawiska w niej zachodzące wykorzystując 
wiedzę o języku polskim; 
- trafnie ocenia przydatność typowych metod zaczerpniętych 
z wiedzy o języku polskim do realizacji zadań i 
rozwiązywania problemów w edukacji wczesnoszkolnej i 
przedszkolnej; 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
ma świadomość poziomu swojej wiedzy pedagogicznej i 
umiejętności nauczycielskich, rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, 
dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali 
umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i 
kształcenia 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

1. Nauka o języku: fonetyka, fleksja (deklinacja, 
koniugacja, części mowy), składnia (główne 
części zdania, rodzaje zdań złożonych), 
słowotwórstwo 

2. Rodzaje i główne gatunki literackie: utwory 
liryczne, epickie, główne gatunki dramatu 

3. Formy wypowiedzi: opowiadanie, 
sprawozdanie, recenzja, opis, streszczenie, 
charakterystyka, rozprawka, pisma użytkowe 
jako formy wypowiedzi 

Metody prowadzenia  zajęć: • wykład z prezentacją multimedialną 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

30  25  

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

20  15  

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

10  10  

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

20  25  



Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów 

 180 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

10  15  

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

10  10  

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

    

50  50  8.Suma liczby godzin (1+4) 

50 50 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

2  2  

prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 2 

Sposób zaliczenia:  
• Zaliczenie z oceną 

Formy zaliczenia: 
• Wykład - zaliczenie pisemne: testowy / z pytaniami  

otwartymi 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  

• zaliczenie wykładów- spójność, kompletność 
wypowiedzi 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Sierotwiński, S. 1986: Słownik terminów literackich.  
Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź: Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich. 
Tomkowski, J. 1993: Literatura Polska. Warszawa: 
Państwowy Instytut Wydawniczy. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Węglińska, M. 2002: List jako forma wypowiedzi w 
klasach początkowych. Szczecin: Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.Wiśniewska, H. 
1997: Streszczenie – bardzo ważna umiejętność ucznia. 
W: Polonistyka 5, 289-293. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: mgr Jeziorska Joanna 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁĄ HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy o środowisku 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: I Semestr: 2 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

15 15        

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

10 10       

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Wiedza z zakresu biologii i geografii na poziomie 
szkoły średniej 

Cel kształcenia: Celem przedmiotu jest przypomnienie  studentom  
najważniejszych zagadnień  z zakresu edukacji 
środowiskowej: pogłębienie wiedzy z zakresu przyrody 
ożywionej i nieożywionej, geografii,  oraz kartografii. 
Istotą przedmiotu jest wykształcenie u  studentów 
umiejętności dostrzegania i badania przestrzennych 
zależności w otaczającej go rzeczywistości, szczególnie 
za pomocą doświadczeń. 
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Wiedza: 
- Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu wiedzy o 
środowisku społecznym i przyrodniczym używane w 
edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej; 
- wyjaśnia wybrane zagadnienia związane ze środowiskiem 
społecznym i przyrodniczym wskazując ich zastosowanie w 
praktyce edukacyjnej na etapie przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym; 
- opisuje podstawowe rodzaje więzi, struktur i instytucji  
społecznych, stanowiące kontekst edukacji społecznej dzieci 
w przedszkolu oraz klasach 1-3; 
- wymienia typowe zadania, normy i procedury stosowane w 
edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej wynikające z 
wiedzy o środowisku społecznym i przyrodniczym, ze 
szczególnym uwzględnieniem ilustrowania zjawisk przyrody 
za pomocą doświadczeń. 
Umiejętności: 
- Student analizuje i interpretuje zaobserwowane zjawiska 
społeczne i przyrodnicze i odnosi je do projektowania 
działań w obrębie edukacji społecznej dzieci; 
-wyprowadza wnioski dla wczesnoszkolnej i przedszkolnej 
edukacji środowiskowej oraz opisuje i interpretuje zjawiska 
w niej zachodzące wykorzystując wiedzę o środowisku; 
- wybiera skuteczny i adekwatny sposób samodzielnego 
zdobywania wiedzy przedmiotowej  i rozwijania swoich 
kompetencje, eksperymentuje i wdraża rozwiązania 
innowacyjne; 
- trafnie ocenia przydatność typowych metod zaczerpniętych 
z wiedzy o środowisku do realizacji zadań i rozwiązywania 
problemów w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej; 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
ma świadomość poziomu swojej wiedzy pedagogicznej i 
umiejętności nauczycielskich, rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, 
dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali 
umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i 
kształcenia 
 jest zorientowany na wykorzystanie podstawowej 
wiedzy o środowisku do projektowania działań 
edukacyjnych z zakresu edukacji środowiskowej w 
przedszkolu i klasach 1-3; 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

1. Wybrane zagadnienia z zakresu przyrody 
ożywionej: człowiek,  zwierzęta, rośliny 

2. Wybrane zagadnienia z zakresu przyrody nie 
ożywionej: ukształtowanie terenu, wody, gleby, 
skały, elementy pogody. 

3. Elementy geografii w środowisku społeczno-
przyrodniczym. Geografia fizyczna: 
klimatologia, hydrografia,  meteorologia, 
geografia astronomiczna. Geografia społeczno- 
ekonomiczna: geografia historyczna,  
przemysłu, społeczna. Kartografia. 

4. Badanie przestrzennych zależności w edukacji 
środowiskowej. Metody opisowe i analityczne. 

5. Doświadczenia w edukacji środowiskowej. 
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Metody prowadzenia  zajęć: • wykład z prezentacją multimedialną 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

20  15  

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

15  10  

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

5  5  

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

10  10  

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

5  5  

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

5  5  

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

    

25  25  8.Suma liczby godzin (1+4) 

25 25 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1  1  

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

1 1 

Sposób zaliczenia:  
• Zaliczenie z oceną 

Formy zaliczenia: 
• Wykład - zaliczenie pisemne: testowy / z pytaniami  

otwartymi 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  

• zaliczenie wykładów- spójność, kompletność 
wypowiedzi 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Frątczakowie E. J.: Edukacja ekologiczna uczniów klas I-III. 
Kraków  1993 
Borowicz K. : Środowisko geograficzne. WSP Olsztyn 1995 
 - Filipiuk T.: Struktura dydaktyczna przedmiotu nauczania 
Środowisko społeczno-przyrodnicze. Koszalin 1989 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Maślankiewicz M. (red.): Ziemia, Warszawa 1994 
Chudoba W.: Zoologia, 1992 
Polakowski  B.(red): Botanika. Warszawa  1996 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: mgr Jeziorska Joanna 
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Moduł: Nauczanie języka angielskiego w edukacji 
wczesnoszkolnej i przedszkolnej 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Kultura krajów angielskiego obszaru językowego 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski, angielski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: II Semestr: 4 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

15   15      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

15  15      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Podstawowa wiedza o języku, kulturze, historii i czasach 
współczesnych krajów angielskiego obszaru językowego 
zawarte w programie liceum ogólnokształcącego 
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 

Cel kształcenia: Celem zajęć jest.  uzyskanie wiedzy na temat kultury i życia 
współczesnego mieszkańców krajów angielskiego obszaru 
językowego. Celem przedmiotu jest również zapoznanie studentów 
z najważniejszymi zdobyczami kulturowymi tych krajów, i 
uświadomienie studentom pojęcia tożsamości narodowej wraz z 
zagadnieniami związanymi z rozwojem społeczeństwa 
wielokulturowego. 

Efekty kształcenia: 
  

Wiedza: 
Student wymienia podstawowe informacje na temat geografii, 
systemu politycznego, prawnego edukacji, i zagadnień związanych 
z kulturą krajów anglojęzycznych. 
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Umiejętności: 
Student wyszukuje istotne informacje związane z kulturą. 
systemem politycznym i prawnym krajów angielskiego obszaru 
językowego korzystając z różnych źródeł (zarówno 
polskojęzycznych jak i angielskojęzycznych.) 
Używa języka angielskiego w sposób czynny i bierny podczas 
zajęć jak i w trakcie pracy samodzielnej lub grupowej 

Kompetencje społeczne: 
Student pracuje samodzielnie jak i w zespole w celu zdobywania i 
weryfikowania wiadomości.  Ma również  świadomość 
konieczności nieustannego  uzupełniania swoich wiadomości i 
ciągłego podnoszenia swoich umiejętności językowych. 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Ogólne informacje na temat krajów angielskiego obszaru 
językowego 
Geografia Wielkiej Brytanii i USA 
Architektura najważniejszych miast Wielkiej Brytanii i USA 
Edukacja w Wielkiej Brytanii i USA  
System polityczny Wielkiej Brytanii z elementami historii 
System prawny w Wielkiej Brytanii i USA 
Inne kraje angielskiego obszaru językowego 
System polityczny w USA 
Święta w krajach anglojęzycznych 
Religia w Wielkiej Brytanii i USA  
Imigracja i mniejszości etniczne, kultura i sztuka 

Metody prowadzenia  zajęć: • Wykład „interaktywny” prowadzony w języku polskim. z 
elementami języka angielskiego. Ćwiczenia prezentacją 
multimedialną wzbogacone o elementy dyskusji między 
wykładowcą a studentami lub wzbogacony o oglądanie 
fragmentów filmów lub programów. Wykorzystane są również 
autentyczne materiały zawarte na nośnikach multimedialnych. 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

 17  17 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

 15  15 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

 2  2 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

 8  8 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

 3  3 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

 2  2 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 3  3 

 25  25 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

8.Suma liczby godzin (1+4) 

25 25 
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9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

 1  1 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

1 1 

Sposób zaliczenia:  
• zaliczenie z oceną  

Formy zaliczenia: 
• wykonanie pracy zaliczeniowej w postaci: 

przygotowania projektu lub prezentacji. 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  

• forma, zawartość merytoryczna projektu, obecność na 
zajęciach 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Mauk D, Oakland J.(1999) Cywilizacja amerykańska 
Wydawnictwo Astrum 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Drong, A.: Iwaniuk, H.; Setman M,. (2003) Kultura i cywilizacja 
krajów angielskiego obszaru językowego. Materrnus Media. 
-USA Stany Zjednoczone |Ameryki (film DVD) –(seria Podróże 
Marzeń ) Cass Film Ent. GR. 
Londyn (film DVD) – (seria Podróże Marzeń) Cass film Ent Gr 
Szkocja film DVD) – (seria Podróże Marzeń) Cass film Ent Gr 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:  
mgr Mechlińska-Pauli Monika 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej  
i przedszkolnej 

 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: II, III Semestr: 4,5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

60 20  40      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

60 20 40      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Wiedza z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej, podstawowe 
pojęcia z zakresu pedagogiki, psychologii; 
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 

Cel kształcenia: Przedmiot zakłada teoretyczne przygotowanie do zawodu 
nauczyciela języka obcego w warunkach szkolnych (system 
klasowo-lekcyjny) oraz pozaszkolnych (kursowych) i 
obejmuje podstawy współczesnej dydaktyki języków 
obcych. 
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Wiedza: 
• zna metody konwencjonalne, niekonwencjonalne i 

alternatywne  nauczania dzieci języka obcego,  
• zna charakterystykę dzieci jak specyficznej grupy 

wiekowej w nauczaniu języka obcego oraz rozumie 
jej wpływ na dobór metod nauczania 

• rozróżnia indywidualne cechy ucznia, które 
determinują naukę języka obcego 

• zna różnice w planowaniu kursu dla poszczególnych 
grup wiekowych 

• ma wiedzę na temat zasad i higieny pracy w 
placówkach  edukacyjnych 

Umiejętności: 
• potrafi dobrać odpowiednie metody do nauczania języka 

obcego w konkretnej sytuacji edukacyjnej dla konkretnej 
grupy wiekowej 

• Potrafi rozpoznać lub przewidzieć problemy w sytuacji 
wychowawczej, odpowiednio na nie zareagować zgodnie 
z zasadami i normami etycznymi 

• Zna strategie zachowań uczniowskich na lekcji i umie 
przewidzieć trudności dyscyplinarne w pracy z uczniami 
w różnych grupach wiekowych 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
• ma świadomość potrzeby ciągłego doskonalenia 

sprawności uczenia języka obcego 
• potrafi odnaleźć się w trudnych sytuacjach związanych z 

zawodem nauczyciela 
• tworzy samodzielnie ćwiczenia, pomoce dydaktyczne i 

ocenia ich przydatność w pracy 
• planuje samodzielnie lekcje 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykład 
• Wprowadzenie do tematu nauczania języka 

angielskiego -  
• Metodyka j. angielskiego - co to jest?  
• Metody, formy, zasady  -pracy nauczyciela z dziećmi 
• podstawa programowa wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym 
• współczesne koncepcje edukacji małego dziecka 
• Nauczanie w  rożnych grupach wiekowych 
• Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci 
• Ocenianie, Typy oceniania, Role oceniania 

Ćwiczenia 
• Nauczanie umiejętności w przypadku dzieci- 

kolejność nauczanych umiejętności 
• Nauczanie wymowy, rytmu intonacji          
• Rola struktur gramatycznych w nauczaniu języka 

obcego w przypadku dzieci a nauczanie słownictwa 
• Podejście do nauczania czytania  
• Wykorzystanie gier, zabaw, materiałów do czytania 

w pracy z dziećmi 
• Bookmaking, praca z książką dla dzieci  
• Słowo mówione a słowo pisane w nauczaniu języka 

obcego w przypadku dzieci 
• Kreatywny nauczyciel  dzieci - nauka języka poprzez 

inne działania 
• Podejście do nauczania pisania  
• wykorzystanie komputerów do pracy z małymi 
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dziećmi podczas lekcji języka angielskiego  
• Organizacja pracy na lekcji  
• Planowanie lekcji 

Metody prowadzenia  zajęć: • wykład z prezentacją multimedialną 
• praca z materiałami audio-wizualnymi 
• prezentacja  
• praca w zespołach 
• dyskusja 
• metoda warsztatów 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

30 50 30 50 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

20 40 20 40 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

10 10 10 10 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

20 25 20 25 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

10 10 10 10 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

10 8 10 8 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 7  7 

50 75 50 75 8.Suma liczby godzin (1+4) 

125 125 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

2 3 2 3 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

5 5 

Sposób zaliczenia:  
Wykład   - egzamin 

• Ćwiczenia - zaliczenie ustne, prezentacja 
Formy zaliczenia: 
Wykład - egzamin  ustny  
Ćwiczenia  -  

• wykonanie pracy zaliczeniowej, przygotowanie własnych 
ćwiczeń do pracy z dziećmi dotyczących podanej partii 
materiału 

• przygotowanie konspektów konkretnych zajęć 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  

• znajomość treści zajęć 
• forma, zawartość merytoryczna projektu, obecność na 

zajęciach 
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Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
― Komorowska, H. 2002: Metodyka nauczania języków 

obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna. 
― Pfeiffer, W. 2001: Nauka języków obcych. Od praktyki do 

praktyki. Poznań: Wagros.  
― Pamuła, M. 2003: Metodyka nauczania języków obcych w 

kształceniu zintegrowanym. Warszawa: Fraszka 
Edukacyjna. 

Literatura uzupełniaj ąca: 
― Zawadzka, E. 2004: Nauczyciele języków obcych w dobie 

przemian. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. 
― Komorowska, H. 2002: Sprawdzanie umiejętności w 

nauce języka obcego. Kontrola – Ocena – Testowanie. 
Warszawa: Fraszka Edukacyjna. 

― Siek – Piskozub, T. 1994: Gry i zabawy w nauczaniu 
języków obcych. Warszawa: Wsip. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:  
mgr Mechlińska-Pauli Monika 
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Moduł: Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej  
i przedszkolnej 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do logopedii 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej i 
przedszkolnej 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: II Semestr: 4 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

45 15  30      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

25 10 15      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 
- psychologia ogólna 
- psychologia rozwojowa 
- metodyka wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego 
 wiedza podstawowa z w/w przedmiotów 

Cel kształcenia: - Zapoznanie studentów z prawidłowym rozwojem mowy 
oraz z istotą, objawami i przyczynami zaburzeń komunikacji 
językowej u dzieci. 
- Zapoznanie z metodami stymulującymi rozwój mowy 
dziecka 
- Zapoznanie z dokumentacją logopedy i kartami badania 
mowy i wywiadu 
-zapoznanie studenta z zakłóceniami i zaburzeniami rozwoju 
mowy 
- przedstawienie metod logoterapii 
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Wiedza: 
- Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu logopedii 
(m.in. wady  wymowy), wymienia etapy rozwoju mowy; 
- streszcza i ilustruje przykładami wybrane zagadnienia 
logopedii związane z praktyką logopedyczną, zwłaszcza z 
zakresu metodyki terapii logopedycznej; 
- identyfikuje możliwości i potrzeby dzieci w zakresie 
rozwoju mowy; 
- identyfikuje procesy komunikowania interpersonalnego i 
społecznego, tłumaczy ich prawidłowości i zakłócenia; 
- opisuje proces kształcenia w zakresie stymulowania 
rozwoju mowy oraz zna podstawowe teorie dotyczące tego 
procesu; 
- charakteryzuje poszczególne elementy  metodyki terapii 
logopedycznej oraz wymienia typowe zadania, normy i 
procedury stosowane w obszarze działalności logopedycznej. 
Umiejętności: 
- prawidłowo klasyfikuje wady wymowy, rozpoznaje ich 
przyczyny, dobiera formy i metody stymulacji  mowy,  
konstruuje plany usprawniania narządów artykulacyjnych, 
przewiduje konsekwencje wad anatomicznych i 
neurologicznych występujących w terapii logopedycznej. 
- proponuje w zakresie praktyki logopedycznej własne 
rozwiązania, prezentuje własne pomysły, wątpliwości i 
sugestie, popierając je argumentacją w kontekście 
wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych 
autorów: samodzielnie konstruuje  zestawy ćwiczeń 
usprawniających motorykę narządu mowy, prezentuje 
własne pomysły wzbogacające zajęcia logopedyczne; 
- właściwie ocenia wartość różnych źródeł, z których 
korzysta samodzielnie zdobywając wiedzę i rozwijając swoje 
umiejętności profesjonalne z zakresu logopedii; 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- Docenia poziom swojej wiedzy oraz umiejętności oraz 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się  
- Odnosi zdobytą wiedzę i umiejętności do właściwego 
planowania zajęć z zakresu logopedii 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykłady : 
1. Rozwój mowy dziecka w aspekcie fonetycznymi i 
fonologicznym. Opóźniony rozwój mowy – 
specyficzny i niespecyficzny.  
2. Istota, objawy i przyczyny zaburzeń komunikacji u dzieci. 
Klasyfikacje wad wymowy. 
3. Dyslalia – definicje, objawy, rodzaje i przyczyny.  Formy 
realizacji dźwięków  – przegląd wad artykulacyjnych. 
4. Badanie mowy i dokumentacja logopedyczna –rodzaje 
testów.  

• Wywiad 
• Badanie mowy 
• Badania uzupełniające funkcji związanych z mową: 

orientacyjne badanie słuchu, badanie słuchu 
fonematycznego, motoryki narządów mowy, 
lateralizacji 

6. Metodyka ogólna diagnozy i terapii logopedycznej 
 
Ćwiczenia: 

• Biomedyczne podstawy logopedii: 
- podstawy anatomii i fizjologii układu nerwowego 
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- wczesna diagnostyka zaburzeń rozwoju 
psychomotorycznego dziecka 

• Formy stymulacji niemowląt i małych dzieci z 
zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej. 

• Rozwój mowy i klasyfikacja zaburzeń 
• Terminologia, istota, objawy i przyczyny zaburzeń 

komunikacji językowej u dzieci: afazja, dysartria, 
dyslalia, jąkanie, palatolalia, oligofazja- rozpoznanie 
problemu 
• Zaburzenia mowy i komunikacji dzieci: 

niedosłyszących i głuchych, z autyzmem,  z 
zaburzeniami psychicznymi. 

• Praktyczne zagadnienia diagnozy i terapii 
logopedycznej: 
- etapy badania mowy 
- omówienie przyczyn powstawania 

• Profilaktyka logopedyczna w procesie   kształtowania 
się mowy dziecka 

Metody prowadzenia  zajęć: Wykład - wykład (metoda podająca) 
Ćwiczenia - analiza tekstów z dyskusją,  gry symulacyjne / 
praca w grupach / analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) 
/ dyskusja / rozwiązywanie zadań  

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

25 40 20 30 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

15 30 10 15 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

10 10 10 15 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

25 35 30 45 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

15 15 20 20 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

10 10 10 15 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 10  10 

50 75 50 75 8.Suma liczby godzin (1+4) 

125 125 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

2 2 2 2 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 4 
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Sposób zaliczenia:  
• Egzamin 
• Zaliczenie 

Formy zaliczenia: 
• wykład - test 
• ćwiczenia - wykonanie pracy zaliczeniowej  

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  

Test – prawidłowe odpowiedzi na 50% + 1 
aktywna obecność na zajęciach  

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
1.Gałkowski Tadeusz i Jastrzębowska Grażyna (red.) 
Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Tom 1-2. Opole 2003. 
2.Minczakiewicz Elżbieta M.   Mowa. Rozwój-zaburzenia-
terapia. Wydawnictwo Naukowe Akademii    Pedagogicznej 
im.KEN w Krakowie 2000r. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Rodak H., Terapia dziecka z  wadą wymowy, Wyd. 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002. 
2.Demel G. Minimum logopedyczne nauczyciela 
przedszkola. WSiP. Warszawa 2012r. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Walencik-Topiłko Anna  
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka w normie i patologii 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej i 
przedszkolnej 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: II Semestr: 4 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

25   25      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

15  15      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Podstawowa wiedza z zakresu fonetyki, anatomii  oraz 
rozwoju dziecka a szczególnie rozwoju mowy. 

Cel kształcenia: Poznanie teoretycznych i praktycznych zagadnień z 
zakresu rozwoju mowy, mechanizmów i symptomów 
zaburzeń mówienia, diagnozy i terapii logopedycznej. 
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Wiedza: 
Student zna etapy rozwoju mowy. 
Potrafi wyjaśnić mechanizm powstawania zaburzeń mowy. 
Proponuje odpowiednie procedury logopedyczne w 
przypadku poszczególnych zaburzeń. 
- identyfikuje możliwości i potrzeby dzieci w zakresie 
rozwoju mowy; 
- opisuje proces kształcenia w zakresie stymulowania 
rozwoju mowy oraz zna podstawowe teorie dotyczące tego 
procesu; 
Umiejętności: 
- Student potrafi dokonać diagnozy dziecka   

- Student potrafi dobrać odpowiednie formy 
postępowania  z zaburzeniami mówienia. 

- Student ocenia przebieg diagnozy i terapii przy 
uwzględnieniu kontekstu uwarunkowań medycznych, 
psychologicznych i społecznych. 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- Docenia poziom swojej wiedzy oraz umiejętności oraz 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się  
- Odnosi zdobytą wiedzę i umiejętności do właściwego 
planowania zajęć  

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

ćwiczenia: 
I Rozwój umiejętności językowych na poszczególnych 
etapach rozwoju, wiek: 
- niemowlęcy, 
- poniemowlęcy, 
- przedszkolny, 
- młodszy wiek szkolny. 
II Nabywanie dźwięków mowy w zależności od wieku. 
III Poziomy rozwoju umiejętności słuchowych i językowych 
u dziecka z wadą słuchu: 

1. poziom prelingwalny, 
2. poziom językowy wstępny, 
3. poziom komunikacyjny, 
4. poziom sprawności językowej. 

IV Rehabilitacja słuchu i mowy. 
Metody prowadzenia  zajęć: Ćwiczenia - praca w grupach / analiza zdarzeń krytycznych 

(przypadków) / dyskusja  
Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

 40  30 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

 25  15 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

 15  15 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

 35  45 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

 15  15 
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6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

 10  15 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 10  15 

 75  75 8.Suma liczby godzin (1+4) 

75 75 
9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

 3  3 

przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 3 

Sposób zaliczenia:  
• zaliczenie z oceną 

Formy zaliczenia: 
• test 
• ćwiczenia - wykonanie pracy zaliczeniowej  

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
Test – poprawne odpowiedzi 50% + 1 
Zgodność treści pracy z problematyką zajęć 
aktywna obecność na zajęciach  

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
1. Demelowa G.: Elementy logopedii. WSiP, W-wa 

1992 
2. Tarkowski Z., 1993: Rozwijanie mowy dziecka. 

Program terapeutyczno-stymulacyjny, Lublin. 
Zaleski T.,: Opóźniony rozwój mowy; w: Diagnoza i 
terapia zaburzeń mowy. Red. T. Gałkowski, Z. 
Tarkowski, T. Zaleski, 1993, Lublin 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Tarkowski Z. – Jąkanie. Księga pytań i odpowiedzi; 

Wyd. HARMONIA, Gdańsk 2010 
2. Sawa B., 1990: Dzieci z zaburzeniami mowy. 

Warszawa 
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Walencik-Topiłko Anna  
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁĄ HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Wczesna interwencja logopedyczna 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej i 
przedszkolnej 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

45 15  30      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

25 10 15      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Podstawowa wiedza z zakresu fonetyki, anatomii  oraz 
rozwoju dziecka a szczególnie rozwoju mowy. 

Cel kształcenia: 1. Przygotowanie studentów do określenia zachowań 
pożądanych (prozdrowotnych) w kształtowaniu słuchu i 
mowy dziecka. 
2. Wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą eliminacji 
zagrożeń prawidłowego słuchu i mowy.. 
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Wiedza: 
Student zna etapy rozwoju mowy. 
Potrafi wyjaśnić mechanizm powstawania zaburzeń mowy. 
Proponuje odpowiednie procedury logopedyczne w 
przypadku poszczególnych zaburzeń. 
- identyfikuje możliwości i potrzeby dzieci w zakresie 
rozwoju mowy; 
- opisuje proces kształcenia w zakresie stymulowania 
rozwoju mowy oraz zna podstawowe teorie dotyczące tego 
procesu; 
Umiejętności: 
- Umie zaproponować prawidłowe zasady postępowania 

w kształtowaniu zdolności porozumiewania się i 
słuchania  

- wykrywa czynniki zagrażające-określa poziom 
uszkodzenia słuchu  

- Student ocenia przebieg diagnozy i terapii przy 
uwzględnieniu kontekstu uwarunkowań medycznych, 
psychologicznych i społecznych. 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- Docenia poziom swojej wiedzy oraz umiejętności oraz 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się  
- Odnosi zdobytą wiedzę i umiejętności do właściwego 
planowania zajęć  

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

WYKŁADY  
Prenatalne uwarunkowania rozwoju mowy 
Anatomia i fizjologia narządów mowy i słuchu 
Czynniki wpływające na kształtowanie procesu mowy i 
słyszenia. 
Wczesna stymulacja rozwoju mowy w pierwszym roku życia 
Objawy wskazujące na zaburzenia mowy 
 
ĆWICZENIA  
Badanie odruchów ustno-twarzowych 
Czynności przygotowujące narząd artykulacyjny 
niemowlęcia do mówienia. 
Poprawność funkcji związanych z jedzeniem, fonacją 
(tworzeniem dźwięku), koordynacją oddychania i 
wytwarzania dźwięków, 
Ćwiczenia usprawniające narząd mowy 
Kształtowanie sprawności językowej poprzez zajęcia 
grupowe 

Metody prowadzenia  zajęć: WYKŁAD: problemowy, z prezentacją multimedialną, 
metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja 
dydaktyczna. 
ĆWICZENIA: analiza tekstów z dyskusją, prezentacja 
przypadków, praca w grupach, analiza nagrań filmowych i 
dyskusja. 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

25 45 20 30 
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2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

15 30 10 15 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

10 15 10 15 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

25 30 30 45 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

15 10 20 15 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

10 10 10 15 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 10  15 

50 75 50 75 8.Suma liczby godzin (1+4) 

125 125 
9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1 2 1 2 

 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 3 

Sposób zaliczenia:  
• egzamin 
• zaliczenie 

Formy zaliczenia: 
• test 
• ćwiczenia - wykonanie pracy zaliczeniowej  

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
Zaliczenie ćwiczeń – aktywność na ćwiczeniach. 
Test: 
5.0 – 24-25 pkt z testu 
4.5 – 23pkt 
4.0 – 22- 20pkt 
3,5- 19pkt 
3.0 – 18- 15 pkt 
2.0-  14 pkt i mniej  
Zgodność treści pracy z problematyką zajęć 
aktywna obecność na zajęciach  

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
- Gałkowski T., Jarzębowska G., 2003 „Logopedia”, 
Uniwersytet Opolski 
- Stecko E., 2002, „Zaburzenia mowy u dzieci - wczesne 
rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne”  
Literatura uzupełniaj ąca: 
A. Balejko, Jak usuwać wady wymowy, Białystok 1992 
E.M. Minczakiewicz, Mowa. Rozwój, zaburzenia, terapia, 

Kraków 1997 
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Walencik-Topiłko Anna  
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁĄ HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy z dzieckiem jąkającym się 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej i 
przedszkolnej 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

15   15      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

15  15      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Podstawowa wiedza z zakresu fonetyki, anatomii  oraz 
rozwoju dziecka a szczególnie rozwoju mowy. 

Cel kształcenia: Poznanie teoretycznych i praktycznych zagadnień z 
zakresu etiologii, mechanizmów, symptomów zaburzeń 
płynności mówienia, diagnozy jąkania dziecięcego oraz 
wielokierunkowego postępowania z dziećmi jąkającymi 
się w kontekście diagnozy i terapii logopedycznej. 
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Wiedza: 
Student zna kryteria diagnostyczne jąkania. 
Potrafi wyjaśnić patomechanizm powstawania zaburzeń 
płynności mowy. Proponuje odpowiednie procedury 
logopedyczne w przypadku poszczególnych zaburzeń 
płynności mowy. 
- identyfikuje możliwości i potrzeby dzieci w zakresie 
rozwoju mowy; 
- opisuje proces kształcenia w zakresie stymulowania 
rozwoju mowy oraz zna podstawowe teorie dotyczące tego 
procesu; 
Umiejętności: 
- Student potrafi dokonać diagnozy dziecka  jąkającego 

się. 
- Student potrafi dobrać odpowiednie formy 

postępowania  z zaburzeniami płynności mówienia. 
- Student ocenia przebieg diagnozy i terapii przy 

uwzględnieniu kontekstu uwarunkowań medycznych, 
psychologicznych i społecznych. 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- Docenia poziom swojej wiedzy oraz umiejętności oraz 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się  
- Odnosi zdobytą wiedzę i umiejętności do właściwego 
planowania zajęć  

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

ćwiczenia: 
1. Pojęcie jąkania i teorie jego pochodzenia. 
2. Patomechanizm jąkania. 
3. Diagnoza jąkania: schemat diagnostyczny, 

diagnoza różnicowa, metody diagnostyczne. 
4. Postępowanie w rozwojowej niepłynności 

mówienia. 
5. Podział i charakterystyka metod i programów 

terapii osób jąkających się, oraz ich praktyczne 
zastosowanie. 

Metody prowadzenia  zajęć: Ćwiczenia - praca w grupach / analiza zdarzeń krytycznych 
(przypadków) / dyskusja  

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

 40  40 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

 15  15 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

 25  25 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

 60  60 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

 25  25 
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6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

 15  15 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 20  20 

 100  100 8.Suma liczby godzin (1+4) 

100 100 
9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

 4  4 

przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 4 

Sposób zaliczenia:  
• zaliczenie z oceną 

Formy zaliczenia: 
• test 
• ćwiczenia - wykonanie pracy zaliczeniowej  

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
Test – poprawne odpowiedzi 50% + 1 
Zgodność treści pracy z problematyką zajęć 
aktywna obecność na zajęciach  

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
3. Tarkowski Z. – Jąkanie wczesnodziecięce. WSiP , 

Warszawa 1998 
4. Waszczuk H. - Rodzinna terapia jąkania. Gdańsk 

2005 
5. Minczakiewicz E. red. – Holistyczne aspekty 

logopedycznej terapii jąkających się. Wyd. Naukowe 
Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005  

6. Demelowa G.: Elementy logopedii. WSiP, W-wa 
1992 

Literatura uzupełniaj ąca: 
3. Tarkowski Z. – Jąkanie. Księga pytań i odpowiedzi; 

Wyd. HARMONIA, Gdańsk 2010 
4. Rucker – Venneman U. – Zabawy odprężające dla 

dzieci. Jedność, Kielce 2003 
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Walencik-Topiłko Anna  
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁĄ HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Logorytmika  
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej i 
przedszkolnej 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

15   15      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

15  15      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Podstawowa wiedza z zakresu fonetyki, anatomii  oraz 
rozwoju dziecka a szczególnie rozwoju mowy. 

Cel kształcenia: Zajęcia z logorytmiki skierowane są do studentów 
logopedii i mają poszerzyć ich warsztat w aktywne 
metody kształtowania cech segmentalnych i 
suprasegmentalnych mowy. Opierają się na 
ćwiczeniach muzyczno-ruchowych stanowiących 
następnie podstawę do ćwiczeń słowno-rytmicznych. 
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Wiedza: 
Zna elementarną terminologię używaną w logopedii i terapii 
logopedycznej 

Ma wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań w 
zakresie logopedii  
Opisuje proces kształcenia w zakresie stymulowania rozwoju 
mowy oraz zna podstawowe teorie dotyczące tego procesu; 
Umiejętności: 
- Umie zaproponować prawidłowe zasady postępowania 

w realizowaniu działalności logopedycznej 
- ocenia przebieg diagnozy i terapii przy uwzględnieniu 

kontekstu uwarunkowań medycznych, 
psychologicznych i społecznych. 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- Docenia poziom swojej wiedzy oraz umiejętności oraz 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się  
- Odnosi zdobytą wiedzę i umiejętności do właściwego 
planowania zajęć  

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

1.Wprowadzenie do zagadnienia: logorytmika, jej 
założenia i cele. 
2. Rytmika w kształceniu poczucia rytmu. 
3. Podstawowe pojęcia muzyczne wykorzystywane w 
logo rytmice. 
4. Podstawowe założenia rytmiki Emila Jaques 
Dalcroze'a i Carla Orffa. Instrumentarium orffowskie. 
5. Ćwiczenia ruchowe jako dominująca forma 
aktywności w rozwoju i stymulacji mowy dziecka. 
6. Rytmizacja wypowiedzi. Zmiany rytmu w czasie. 
7. Śpiew - główny element kształtujący aparat 
głosotwórczy, regulujący oddech, usprawniający aparat 
artykulacyjny. 
8. Piosenka jako podstawa zajęć logorytmicznych. 
9. Ćwiczenia słuchowe i rytmiczne jako istotny element 
w usprawnianiu mowy. 

Metody prowadzenia  zajęć: ĆWICZENIA: prezentacja przypadków, praca w grupach, 
analiza nagrań filmowych i dyskusja. 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

 30  30 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

 15  15 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

 15  15 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

 45  45 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

 25  25 
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6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

 10  10 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 10  10 

 75  75 8.Suma liczby godzin (1+4) 

75 75 
9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

 4  4 

przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 4 

Sposób zaliczenia:  
• Zaliczenie z oceną 

Formy zaliczenia: 
• ćwiczenia - wykonanie projektu/pracy zaliczeniowej  

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
Zgodność treści pracy/projektu z problematyką zajęć 
aktywna obecność na zajęciach  

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Jutrzyna E., 2005, Wykorzystanie muzyki w terapii 
logopedycznej, [w:] L. Huryło, M. Zaorska (red.), 
Wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z 
zaburzeniami mowy, Olsztyn. 
Walencik- Topiłko A., 2000, Wykorzystanie elementów 
rytmiki w terapii logopedycznej, [w:] B. Ostrowska 
(red.), Rytmika w kztałceniu muzyków, aktorów, 
tancerzy i w rehabilitacji, Łódź. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Walencik-Topiłko A., 2004, Śpiew w profilaktyce 
logopedycznej, [w:] Sztuka w edukacji i terapii, M. Knapik i 
W.A. Sacher (red.), Kraków. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Walencik-Topiłko Anna  
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁĄ HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Profilaktyka logopedyczna 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej i 
przedszkolnej 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 6 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

25 10  15      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

25 10 15      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Podstawowa wiedza z zakresu fonetyki, anatomii  oraz 
rozwoju dziecka a szczególnie rozwoju mowy. 

Cel kształcenia: 1. Przygotowanie studentów do określenia zachowań 
pożądanych (prozdrowotnych) w kształtowaniu słuchu i 
mowy dziecka. 
2. Wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą eliminacji 
zagrożeń prawidłowego słuchu i mowy.. 
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Wiedza: 
Student zna etapy rozwoju mowy. 
Potrafi wyjaśnić mechanizm powstawania zaburzeń mowy. 
Proponuje odpowiednie procedury logopedyczne w 
przypadku poszczególnych zaburzeń. 
- identyfikuje możliwości i potrzeby dzieci w zakresie 
rozwoju mowy; 
- opisuje proces kształcenia w zakresie stymulowania 
rozwoju mowy oraz zna podstawowe teorie dotyczące tego 
procesu; 
Umiejętności: 
- Umie zaproponować prawidłowe zasady postępowania 

w kształtowaniu zdolności porozumiewania się i 
słuchania  

- wykrywa czynniki zagrażające-określa poziom 
uszkodzenia słuchu  

- Student ocenia przebieg diagnozy i terapii przy 
uwzględnieniu kontekstu uwarunkowań medycznych, 
psychologicznych i społecznych. 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- Docenia poziom swojej wiedzy oraz umiejętności oraz 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się  
- Odnosi zdobytą wiedzę i umiejętności do właściwego 
planowania zajęć  

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

WYKŁADY – PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA 
I Biomedyczne podstawy logopedii 

1. Podstawy anatomii i fizjologii układu nerwowego 
2. Anatomia i fizjologia narządów mowy i słuchu 

II Czynniki wpływające na kształtowanie procesu mowy i 
słyszenia. 

1.  w okresie prenatalnym 
3. Okołoporodowym 
4. Zagrożenia wczesnego dzieciństwa 
5. Późniejsze 

III Wczesna stymulacja rozwoju mowy w pierwszym roku 
życia 
IV Program powszechnych przesiewowych badań słuchu u 
noworodków. 
V Klasyfikacja uszkodzeń słuchu. 
VI Diagnozowanie wad słuchu. 
VII Protezowanie uszkodzeń słuchu (aparatownie, implanty). 
 
ĆWICZENIA - PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA 
I Czynności przygotowujące narząd artykulacyjny 
niemowlęcia do mówienia. 
II Rehabilitacja logopedyczna dzieci z mózgowym 
porażeniem dziecięcym. 
III Wady wymowy i zgryzu. 
IV Terapia logopedyczna dzieci z uszkodzonym (na różnym 
poziomie) słuchem. 
V Znaczenie higieny narządu słuchu i mowy. 

Metody prowadzenia  zajęć: WYKŁAD: problemowy, z prezentacją multimedialną, 
metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja 
dydaktyczna. 
ĆWICZENIA: analiza tekstów z dyskusją, prezentacja 
przypadków, praca w grupach, analiza nagrań filmowych i 
dyskusja. 
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Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

20 30 20 30 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

10 15 10 15 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

10 15 10 15 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

30 45 30 45 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

20 15 20 15 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

10 15 10 15 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 15  15 

50 75 50 75 8.Suma liczby godzin (1+4) 

125 125 
9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

2 2 2 2 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 4 

Sposób zaliczenia:  
• zaliczenie z oceną 
• zaliczenie 

Formy zaliczenia: 
• test 
• ćwiczenia - wykonanie pracy zaliczeniowej  

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
Zaliczenie ćwiczeń – aktywność na ćwiczeniach. 
Test: 
5.0 – 24-25 pkt z testu 
4.5 – 23pkt 
4.0 – 22- 20pkt 
3,5- 19pkt 
3.0 – 18- 15 pkt 
2.0-  14 pkt i mniej  
Zgodność treści pracy z problematyką zajęć 
aktywna obecność na zajęciach  

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
- Gałkowski T., Jarzębowska G., 2003 „Logopedia”, 
Uniwersytet Opolski 
- Stecko E., 2002, „Zaburzenia mowy u dzieci - wczesne 
rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne”  
Literatura uzupełniaj ąca: 
Sawa B., 1990: Dzieci z zaburzeniami mowy. Warszawa 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Walencik-Topiłko Anna  
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁĄ HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Metodyka zajęć logopedycznych 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej i 
przedszkolnej 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 6 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

25 10  15      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

25 10 15      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

pedagogika, dydaktyka i metodyka 

Cel kształcenia: Zapoznanie słuchaczy z metodyką  zajęć logopedycznych, z 
metodami i technikami terapii logopedycznej. 
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Wiedza: 
- Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu logopedii 
(m.in. wady  wymowy), wymienia etapy rozwoju mowy; 
- streszcza i ilustruje przykładami wybrane zagadnienia 
logopedii związane z praktyką logopedyczną, zwłaszcza z 
zakresu metodyki logopedycznej; 
- identyfikuje możliwości i potrzeby dzieci w zakresie 
rozwoju mowy; 
- identyfikuje procesy komunikowania interpersonalnego i 
społecznego, tłumaczy ich prawidłowości i zakłócenia; 
- opisuje proces kształcenia w zakresie stymulowania 
rozwoju mowy oraz zna podstawowe teorie dotyczące tego 
procesu; 
- charakteryzuje poszczególne elementy  metodyki 
terapii logopedycznej oraz wymienia typowe zadania, 
normy i procedury stosowane w obszarze działalności 
logopedycznej. 
Umiejętności: 
- prawidłowo klasyfikuje wady wymowy, rozpoznaje ich 
przyczyny, dobiera formy i metody stymulacji  mowy,  
konstruuje plany usprawniania narządów artykulacyjnych, 
przewiduje konsekwencje wad anatomicznych i 
neurologicznych występujących w terapii logopedycznej. 
- proponuje w zakresie praktyki logopedycznej własne 
rozwiązania, prezentuje własne pomysły, wątpliwości i 
sugestie, popierając je argumentacją w kontekście 
wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych 
autorów: samodzielnie konstruuje  zestawy ćwiczeń 
usprawniających motorykę narządu mowy, prezentuje 
własne pomysły wzbogacające zajęcia logopedyczne; 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- Docenia poziom swojej wiedzy oraz umiejętności oraz 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się  
- Odnosi zdobytą wiedzę i umiejętności do właściwego 
planowania zajęć  

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

wykład: 
Przedstawienie podziału metod stosowanych w procesie 
terapii logopedycznej.  
Zapoznanie słuchaczy ze specyficznymi sposobami pracy 
terapeutycznej uwarunkowanymi rodzajem zaburzenia, 
dostosowanymi do wieku oraz możliwości pacjenta. 
 
ćwiczenia: 
Zastosowanie szczegółowych metod logopedycznych w 
pracy terapeutycznej  uwarunkowanych rodzajem wady 
wymowy, potrzebami i możliwościami   pacjenta. 
 

Metody prowadzenia  zajęć: Wykład - wykład z prezentacją multimedialną, 
Ćwiczenia - analiza tekstów z dyskusją,  praca w grupach / 
analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) / dyskusja  

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 
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1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

20 35 20 35 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

10 15 10 15 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

10 20 10 20 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

30 40 30 40 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

20 20 20 20 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

10 10 10 10 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 10  10 

50 75 50 75 8.Suma liczby godzin (1+4) 

125 125 
9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1 2 1 2 

 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 3 

Sposób zaliczenia:  
• zaliczenie z oceną 

Formy zaliczenia: 
• test 
• ćwiczenia - wykonanie pracy zaliczeniowej  

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
Test – poprawne odpowiedzi 50% + 1 
Zgodność treści pracy z problematyką zajęć 
aktywna obecność na zajęciach  

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
"Podstawy diagnozy i terapii logopedycznej" 
G.Jastrzębowska, Opole 1998r. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
"Diagnoza i terapia zaburzeń mowy" pod red. 
T.Gałkowskiego, Z.Tarkowskiego, T.Zaleskiego, Lublin 
1993r. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Walencik-Topiłko Anna  
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Moduł:Kształcenie integracyjne 
w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Trening twórczości  
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Kształcenie integracyjne w edukacji 
wczesnoszkolnej i przedszkolnej 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

25   25      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

15  15      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Pedagogika ogólna 
Psychologia rozwojowa 
Dydaktyka 

Cel kształcenia: -zapoznanie studentów z rozwijaniem dziecięcych 
talentów, 
- wykształcenie u studentów lepszego poznawania 
wychowanków, emocji, zainteresowań, rozwoju 
intelektualnego, 
- rozwijanie u studenta zainteresowań plastyką, sztuką, 
twórczością ludową, 
- uwrażliwienie studenta na piękno różnorodnych 
zjawisk przyrodniczych i społecznych, 
- wyzwolenie kreatywnych postaw studenta, 
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Wiedza: 
- Student wyjaśnia wybrane zagadnienia teoretyczne 
związane z twórczością dzieci, jej funkcje i rolę w 
oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu  pedagogiki i 
pedagogiki twórczości; 
- charakteryzuje poszczególne elementy metodyki wspierania 
twórczości dzieci, wymienia typowe zadania, normy,  
procedury stosowane w tej dziedzinie, jak również opisuje 
metody i techniki edukacji plastycznej. 

Umiejętności: 
- Student poprawnie analizuje i interpretuje 
zaobserwowane zjawiska rozwojowe, jak również 
wytwory dziecięce, analizuje ich powiązania z różnymi 
obszarami działalności pedagogicznej. Poprawnie 
ocenia twórczą  pracę dziecka 
- samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty 
związane ze stymulowaniem twórczości dzieci, tworzy 
scenariusze zajęć, poprawnie dobiera i wykorzystuje 
dostępne materiały, środki i metody, posiada 
umiejętność wdrażania proponowanych rozwiązań 
problemów w tym zakresie; 
- potrafi pracować z uczniami i indywidualizować zadania i 
dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości 
uczniów. 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- Student wykazuje otwartość na potrzebę ciągłego 
dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, 
dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali 
umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

1. Ukazanie edukacyjnych możliwości działań 
plastycznych uwzględniając przykładowe projekty 
zajęć: nowatorskie techniki plastyczne i 
możliwości materiałowe, 

2. Funkcje aktywności plastycznej. 
3. Ważność umiejętności plastycznych na kolejnych 

etapach rozwoju dziecka. 
4. Prawidłowości rozwojowe – a twórczość plastyczna 

dziecka, 
5. Teoretyczne i praktyczne zastosowanie pojęć 

plastycznych służących wzbogacaniu języka 
plastycznego dziecka. 

6. Projektowanie i praktyczna realizacja 
przykładowych scenariuszy zajęć plastyki z 
uwzględnieniem treści programowych. 

7. Rozwój prostych umiejętności manualnych oraz 
zdolności plastycznych. 

8. Wpływ sztuki na rozwój emocjonalny dziecka. 
9. Dokonywanie charakterystyki zebranych rysunków 

pod względem zawartych w nich treści i użytych 
środków wyrazowych. 

10. Propozycje edukacyjnych programów z zakresu 
twórczości plastyki. 

Metody prowadzenia  zajęć: - praktyczne zajęcia składające się z wiedzy 
teoretycznej oraz   powiązanych z nią ćwiczeń 
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praktycznych, 
- tworzenie przez studentów przykładowych 
scenariuszy zajęć 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

 35  25 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

 25  15 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

 10  10 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

 40  50 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

 15  20 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

 15  15 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 10  15 

 75  75 8.Suma liczby godzin (1+4) 

75 75 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

 3  3 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 3 

Sposób zaliczenia:  
• zaliczenie z oceną  

Formy zaliczenia: 
• Wykonanie pracy zaliczeniowej (wytwór 

plastyczny) 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  

Obecność na zajęciach  
Jakość wykonanej pracy 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
-Jantas M. : Twórczość plastyczna w wieku przedszkolnym. 
-Fleck – Bangert R. : O czym mówią rysunki dzieci. 
Warszawa 2001. 
-Kujawski J. (red.) : Rozwijanie aktywności twórczej 
uczniów klas początkowych. Warszawa 1990. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
-Natorff A. : Metodyka plastyki. Warszawa 1989. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Ewa Baniecka 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁĄ HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością 
intelektualną i ruchową 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Kształcenie integracyjne w edukacji 
wczesnoszkolnej i przedszkolnej 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: II Semestr: 4 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

45 15  30      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

20 10 10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Zakres wiedzy z  pedagogiki ogólnej, pedagogiki 
przedszkolnej, psychologii, dydaktyki, biomedycznych 
podstaw rozwoju 

Cel kształcenia: - Celem wykładów jest przygotowanie teoretyczne i 
praktyczne z zakresu wczesnego wspomagania dzieci 
niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie 
- Celem ćwiczeń jest zapoznanie z programami i metodami 
korekcyjno – kompensacyjnymi dla dzieci zagrożonych 
zaburzeniami w rozwoju oraz wyposażenie w kompetencje 
poznawcze z zakresu możliwości i potrzeb dzieci z 
zaburzeniami w rozwoju intelektualnym i ruchowym   
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Wiedza: 
- Posługuje się wiedzą z pedagogiki, a w szczególności z 
działów pedagogiki specjalnej 
- Posiada wiedzę z zakresu rozwoju dziecka (ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwoju dziecka zagrożonego 
niepełnosprawnością)   w cyklu życia, oceny indywidualnych 
potrzeb jego rozwoju  
- Wyjaśnia podstawowe teorie na temat opieki, wychowania i 
kształcenia dzieci zagrożonych niepełnosprawnością 
ruchowa i  intelektualnych 
Opisuje środowiska wychowawcze zajmujące się 
wspomaganiem wczesnego rozwoju, ich specyfice, celach i 
zachodzących w nich procesach   

Umiejętności: 
- Ocenia i właściwie analizuje motywy zachowań dzieci 
zagrożonych niepełnosprawnością 
- Analizuje przydatność metod pomocy małemu dziecku i 
wybranych form rewalidacji 
- Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w 
pracy z dzieckiem niepełnosprawnym 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- Docenia poziom swojej wiedzy oraz umiejętności w 
zakresie niesienia pomocy w ramach wczesnej interwencji i 
wspomagania oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania 
się w tym zakresie 
- Odnosi zdobytą wiedzę i umiejętności do właściwego 
planowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

1Wczesne wspomaganie rozwoju, a wczesna  interwencja, 
dziecko niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie, a dziecko 
zagrożone niepełnosprawnością  
2. Idea wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju 
3. Zasady i cele wczesnego wspomagania i wczesnej 
interwencji 
4. Podstawy prawne wczesnego wspomagania rozwoju 
5. Praca z dzieckiem w zakresie wczesnego wspomagania 
rozwoju 

• Stymulacja sensoryczna 
• Interwencja sensoryczno – ruchowa 
• Rozwój motoryki małej i dużej 
• Rozwój komunikowania się 
• Rozwój samoobsługi  
• Ćwiczenie funkcji poznawczych 

6.Wybór metod pomocy małemu dziecku  
7. Wymagane warunki objęcia dziecka wczesnym 
wspomaganiem. Organizacja wczesnej interwencji 
8. Metodyka wspomagania rozwoju intelektualnego i 
ruchowego 
9. Istota wczesnego wspomagania rozwoju 

Metody prowadzenia  zajęć: Wykład -metoda podająca 
Ćwiczenia - prezentacja przez studentów zadanego 
materiału, dyskusja,  zajęcia w grupach 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 
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1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

20 40 15 25 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

15 30 10 10 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

5 10 5 15 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

5 35 10 50 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

3 15 7 20 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

2 10 3 15 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 10  15 

25 75 25 75 8.Suma liczby godzin (1+4) 

100 100 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1 3 1 3 

 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 4 

Sposób zaliczenia:  
• egzamin 
• zaliczenie 

Formy zaliczenia: 
• egzamin pisemny - test 
• Wykonanie pracy zaliczeniowej  

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  

Test – prawidłowe odpowiedzi na 50% + 1 
Obecność na zajęciach  
Jakość wykonanej pracy 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Cytkowska B., Winczura B., (red) Wczesna interwencja i 
wspomaganie rozwoju małego dziecka, Kraków 2008 
Skórczyńska M. Współdziałanie we wczesnej interwencji u 
dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub 
niepełnosprawnych, Kraków 2006 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Wiśniewska M., Wspomaganie rozwoju dziecka z 
niepełnosprawnością intelektualną. Poradnik dla rodziców i 
terapeutów, Kraków 2010 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Lindyberg Iwona  
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁĄ HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do logopedii 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Kształcenie integracyjne w edukacji 
wczesnoszkolnej i przedszkolnej 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: II Semestr: 4 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

40 10  30      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

25 10 15      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 
- psychologia ogólna 
- psychologia rozwojowa 
- metodyka wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego 
 wiedza podstawowa z w/w przedmiotów 

Cel kształcenia: - Zapoznanie studentów z prawidłowym rozwojem mowy 
oraz z istotą, objawami i przyczynami zaburzeń komunikacji 
językowej u dzieci. 
- Zapoznanie z metodami stymulującymi rozwój mowy 
dziecka 
- Zapoznanie z dokumentacją logopedy i kartami badania 
mowy i wywiadu 
-zapoznanie studenta z zakłóceniami i zaburzeniami rozwoju 
mowy 
- przedstawienie metod logoterapii 
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Wiedza: 
- Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu logopedii 
(m.in. wady  wymowy), wymienia etapy rozwoju mowy; 
- streszcza i ilustruje przykładami wybrane zagadnienia 
logopedii związane z praktyką logopedyczną, zwłaszcza z 
zakresu metodyki terapii logopedycznej; 
- identyfikuje możliwości i potrzeby dzieci w zakresie 
rozwoju mowy; 
- identyfikuje procesy komunikowania interpersonalnego i 
społecznego, tłumaczy ich prawidłowości i zakłócenia; 
- opisuje proces kształcenia w zakresie stymulowania 
rozwoju mowy oraz zna podstawowe teorie dotyczące tego 
procesu; 
- charakteryzuje poszczególne elementy  metodyki terapii 
logopedycznej oraz wymienia typowe zadania, normy i 
procedury stosowane w obszarze działalności logopedycznej. 
Umiejętności: 
- prawidłowo klasyfikuje wady wymowy, rozpoznaje ich 
przyczyny, dobiera formy i metody stymulacji  mowy,  
konstruuje plany usprawniania narządów artykulacyjnych, 
przewiduje konsekwencje wad anatomicznych i 
neurologicznych występujących w terapii logopedycznej. 
- proponuje w zakresie praktyki logopedycznej własne 
rozwiązania, prezentuje własne pomysły, wątpliwości i 
sugestie, popierając je argumentacją w kontekście 
wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych 
autorów: samodzielnie konstruuje  zestawy ćwiczeń 
usprawniających motorykę narządu mowy, prezentuje 
własne pomysły wzbogacające zajęcia logopedyczne; 
- właściwie ocenia wartość różnych źródeł, z których 
korzysta samodzielnie zdobywając wiedzę i rozwijając swoje 
umiejętności profesjonalne z zakresu logopedii; 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- Docenia poziom swojej wiedzy oraz umiejętności oraz 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się  
- Odnosi zdobytą wiedzę i umiejętności do właściwego 
planowania zajęć z zakresu logopedii 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykłady : 
1. Rozwój mowy dziecka w aspekcie fonetycznymi i 
fonologicznym. Opóźniony rozwój mowy – 
specyficzny i niespecyficzny.  
2. Istota, objawy i przyczyny zaburzeń komunikacji u dzieci. 
Klasyfikacje wad wymowy. 
3. Dyslalia – definicje, objawy, rodzaje i przyczyny.  Formy 
realizacji dźwięków  – przegląd wad artykulacyjnych. 
4. Badanie mowy i dokumentacja logopedyczna –rodzaje 
testów.  

• Wywiad 
• Badanie mowy 
• Badania uzupełniające funkcji związanych z mową: 

orientacyjne badanie słuchu, badanie słuchu 
fonematycznego, motoryki narządów mowy, 
lateralizacji 

6. Metodyka ogólna diagnozy i terapii logopedycznej 
 
Ćwiczenia: 

• Biomedyczne podstawy logopedii: 
- podstawy anatomii i fizjologii układu nerwowego 
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- wczesna diagnostyka zaburzeń rozwoju 
psychomotorycznego dziecka 

• Formy stymulacji niemowląt i małych dzieci z 
zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej. 

• Rozwój mowy i klasyfikacja zaburzeń 
• Terminologia, istota, objawy i przyczyny zaburzeń 

komunikacji językowej u dzieci: afazja, dysartria, 
dyslalia, jąkanie, palatolalia, oligofazja- rozpoznanie 
problemu 
• Zaburzenia mowy i komunikacji dzieci: 

niedosłyszących i głuchych, z autyzmem,  z 
zaburzeniami psychicznymi. 

• Praktyczne zagadnienia diagnozy i terapii 
logopedycznej: 
- etapy badania mowy 
- omówienie przyczyn powstawania 

• Profilaktyka logopedyczna w procesie   kształtowania 
się mowy dziecka 

Metody prowadzenia  zajęć: Wykład - wykład (metoda podająca) 
Ćwiczenia - analiza tekstów z dyskusją,  gry symulacyjne / 
praca w grupach / analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) 
/ dyskusja / rozwiązywanie zadań  

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

15 40 15 30 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

10 30 10 15 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

5 10 5 15 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

10 35 10 45 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

6 15 7 20 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

4 10 3 15 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 10  10 

25 75 25 75 8.Suma liczby godzin (1+4) 

100 100 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1 3 1 3 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 4 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  

Sposób zaliczenia:  
• Zaliczenie z oceną 
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Formy zaliczenia: 
• wykład - test 
• ćwiczenia - wykonanie pracy zaliczeniowej  

 
 

Podstawowe kryteria:  

Test – prawidłowe odpowiedzi na 50% + 1 
aktywna obecność na zajęciach  

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
1.Gałkowski Tadeusz i Jastrzębowska Grażyna (red.) 
Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Tom 1-2. Opole 2003. 
2.Minczakiewicz Elżbieta M.   Mowa. Rozwój-zaburzenia-
terapia. Wydawnictwo Naukowe Akademii    Pedagogicznej 
im.KEN w Krakowie 2000r. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Rodak H., Terapia dziecka z  wadą wymowy, Wyd. 
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002. 
2.Demel G. Minimum logopedyczne nauczyciela 
przedszkola. WSiP. Warszawa 2012r. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Walencik-Topiłko Anna  
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy z rodziną dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi    
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Kształcenie integracyjne w edukacji 
wczesnoszkolnej i przedszkolnej 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

45 15  30      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

20 10 10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 
- psychologia ogólna 
- psychologia rozwojowa 
- metodyka wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego 
 wiedza podstawowa z w/w przedmiotów 

Cel kształcenia: Celem wykładów jest wyposażenie studenta w wiedzę na 
temat specyfiki procesu nawiązywania i realizacji 
współpracy z rodziną dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi, 
uwzględniającego specjalne potrzeby dziecka i jego rodziny. 
Głównym celem ćwiczeń jest praktyczne przygotowanie 
studentów do tej pracy obejmujące planowanie  i 
organizowanie procesu pedagogizacji rodziców z 
wykorzystaniem znanych metod i zasad. 
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Wiedza: 
- Student charakteryzuje proces  nawiązywania i realizacji 
współpracy w oparciu o zorientowaną na zastosowania 
praktyczne podstawową wiedzę z zakresu kształcenia 
integracyjnego; 
- rozpoznaje i nazywa problemy edukacyjno- wychowawcze   
związane z kształceniem integracyjnym w kontekście  
podstawowych teorii dotyczących tych problemów; 
- charakteryzuje rodzinę dziecka z dysfunkcjami 
rozwojowymi jako środowisko wychowawcze, z 
uwzględnieniem jej specyfiki. Wyjaśnia  konieczność 
współpracy rodziców i nauczycieli  oraz opisuje skutki 
zaniedbań w tym zakresie; 
Umiejętności: 
-  analizuje i interpretuje problemy z zakresu metodyki pracy 
z rodziną dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi 
wykorzystując podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu 
kształcenia integracyjnego 
- organizuje własną pracę zdobywając wiedzę i rozwijając 
swoje umiejętności profesjonalne z zakresu kształcenia 
integracyjnego, w  tym metodyki pracy z rodziną dziecka z 
dysfunkcjami rozwojowymi korzystając z różnych źródeł i 
sposobów; 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- Docenia poziom swojej wiedzy oraz umiejętności oraz 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się  
- Odnosi zdobytą wiedzę i umiejętności do właściwego 
planowania zajęć  

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykłady:  
1. Style wychowawcze w rodzinie a błędy wychowawcze. 
2. Procedury postępowania  z rodzicami.  
3. Praca z rodzicami o różnych postawach  rodzicielskich.  
4. Wybrane metody i ćwiczenia w pracy z dziećmi z 
dysfunkcjami rozwojowymi.  
 
Ćwiczenia 
1. Praktyczne zapoznanie z poszczególnymi metodami pracy 
z rodzinami dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi. 
2. Sposoby i metody aktywizowania rodziców w procesie 
profilaktyki i rehabilitacji dziecka z dysfunkcjami 
rozwojowymi. 

Metody prowadzenia  zajęć: Wykład - wykład (metoda podająca) 
Ćwiczenia - analiza tekstów z dyskusją,  praca w grupach / 
analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) / dyskusja  

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

20 40 15 25 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

15 30 10 10 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

5 10 5 15 
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4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

5 35 10 50 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

3 15 7 20 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

2 10 3 10 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 10  10 

25 75 25 75 8.Suma liczby godzin (1+4) 

100 100 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1 3 1 3 

studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 4 

Sposób zaliczenia:  
• egzamin 
• Zaliczenie 

Formy zaliczenia: 
• wykład - test 
• ćwiczenia - wykonanie pracy zaliczeniowej  

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  

Test – prawidłowe odpowiedzi na 50% + 1 
aktywna obecność na zajęciach  

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, pod red. I. 
Obuchowskiej, Warszawa 1995. 
Jundziłł E. Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży, Gdańsk 
2005 
Jackowska E. Środowisko rodzinne a przystosowanie 
społeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym, Warszawa 
1993 
Literatura uzupełniaj ąca: 
J. Christofer Cindy, Nauczyciel – rodzice. Skuteczne 
porozumiewanie się, Gdańsk 2004 
Kielin J. Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. 
Gdańsk 2002 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Lindyberg Iwona  
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁĄ HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Wychowanie i nauczanie w dziecięcych grupach integracyjnych 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Kształcenie integracyjne w edukacji 
wczesnoszkolnej i przedszkolnej 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

40 10  30      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

25 10 15      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Ogólna znajomość pojęć i systemów pedagogicznych, 
teoretycznych podstaw wychowania, problemów 
współczesnej pedagogiki i oraz zagadnień filozoficznych i 
psychologicznych dotyczących wychowania 

Cel kształcenia: Zapoznanie studentów z problematyką wychowania i 
nauczania w dziecięcych grupach integracyjnych 
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Wiedza: 
- Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu 
wychowania i nauczania w dziecięcych grupach 
integracyjnych, w tym: autonomia, integracja i normalizacja 
życia osób z niepełnosprawnością, klasyfikuje 
niepełnosprawności; 
- wyjaśnia zjawiska związane z procesem wychowania i 
nauczania w dziecięcych grupach integracyjnych w oparciu o 
porządkowaną, podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki i 
powiązanych z nią dyscyplin; 
- nazywa i opisuje wybrane koncepcje człowieka stanowiące 
teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej w 
dziecięcych grupach integracyjnych; 
- charakteryzuje podstawowe, więzi, struktury i instytucje 
związane z kształceniem integracyjnym, opisuje rządzące 
nimi prawidłowości, zachodzące zmiany i istniejące relacje;  
- wymienia najważniejsze tradycje, współczesne nurty i 
systemy pedagogiczne wpływające na kształcenie 
integracyjne oraz rozumie ich kulturowe uwarunkowania; 
Umiejętności: 
- trafnie ocenia przydatność typowych metod, form, procedur 
i dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania 
problemów związanych z pracą w dziecięcych grupach 
integracyjnych, a także do organizacji procesu nauczania i 
wychowania, z uwzględnieniem współpracy z rodzicami 
uczniów, ocenia jakość działań praktycznych realizowanych 
w tej sferze; 
- Student analizuje, interpretuje i szczegółowo opisuje 
problemy edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze, a także 
motywy i wzory dziecięcych zachowań charakterystyczne 
dla dziecięcych grup integracyjnych w oparciu o   
podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz 
powiązanych z nią dyscyplin; 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- Docenia poziom swojej wiedzy oraz umiejętności oraz 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się  
- Odnosi zdobytą wiedzę i umiejętności do właściwego 
planowania zajęć  

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykłady:  
• Założenia wychowania i nauczania zintegrowanego - 

integracja czy segregacja 
• Geneza idei integracji osób niepełnosprawnych w 

społeczeństwie i jej cele 
• Pierwsze próby upowszechniania problematyki 

integracji 
• Koncepcje integracyjnego wychowania i nauczania 

dzieci o odmiennym rozwoju 
• Integracja i ekstergracja 
• Międzynarodowe dokumenty praw człowieka 
• Formy edukacyjnej integracji 
• Konwencja Praw Dziecka 
• Główne cele i zadania kształcenia dzieci w klasach 

integracyjnych 
 
Ćwiczenia: 
1. Podstawowa aparatura pojęciowa związana z 

wychowaniem i nauczaniem w dziecięcych grupach 
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integracyjnych. 
2. Problemy autonomii, integracji i normalizacji życia osób 

z niepłnosprawnościami, 
3. Charakterystyka dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 
4. Organizacja nauczania i wychowania w pracy z dziećmi 

w grupach integracyjnych 
5. Wybrane metody i formy wykorzystywane w pracy 

dydaktyczno-wychowawczej w dziecięcych grupach 
integracyjnych z uwzględnieniem poszczególnych 
etapów kształcenia 

6. Współpraca nauczyciela dziecięcej grupy integracyjnej z 
rodzicami. 

Metody prowadzenia  zajęć: Wykład - wykład (metoda podająca) 
Ćwiczenia - analiza tekstów z dyskusją,  praca w grupach / 
analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) / dyskusja  

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

15 40 15 30 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

10 30 10 15 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

5 10 5 15 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

10 35 10 45 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

6 15 7 25 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

4 10 3 10 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 10  10 

25 75 25 75 8.Suma liczby godzin (1+4) 

100 100 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1 3 1 3 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 4 

Sposób zaliczenia:  
• Zaliczenie z oceną 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Formy zaliczenia: 
• wykład - test 
• ćwiczenia - wykonanie pracy zaliczeniowej  
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Podstawowe kryteria:  

Test – prawidłowe odpowiedzi na 50% + 1 
aktywna obecność na zajęciach  

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Szczygieł B., Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym? 
: konstruowanie programu zajęć, organizowanie klasy 
integracyjnej, konspekty zajęć, Kraków 2003. 
Kosakowski Cz., Zaorska M. (red.), Dziecko o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, Toruń 2000 
Bąbka J., Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i 
niepełnosprawnych: założenia  i rzeczywistość, Poznań 2001. 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych: 
sens i granice zmiany edukacyjnej, Warszawa 2006. 
Flis  R., Praca w klasie integracyjnej : materiały pomocnicze   
dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej,  Kraków 2005. 
Franczyk A., Krajewska K., Zabawy i ćwiczenia na cały rok: 
propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, Kraków 2005. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Lindyberg Iwona  
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁĄ HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych               
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Kształcenie integracyjne w edukacji 
wczesnoszkolnej i przedszkolnej 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 6 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

40 15  25      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

25 10 15      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Wymagana podstawowa wiedza z zakresu psychologii 
rozwojowej oraz diagnozy i terapii pedagogicznej 

Cel kształcenia: Celem wykładów jest wyposażenie studenta w wiedzę 
na temat  identyfikowania i rozpoznawania przyczyn   
trudności edukacyjnych występujących u dzieci o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych.  
Celem ćwiczeń jest przygotowanie studenta do pracy z 
dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych,  
opracowywanie planu pracy, z  wykorzystaniem metod   
i  pomocy dydaktycznych odpowiednich do rodzaju 
trudności i niepełnosprawności sensorycznej, 
intelektualnej, ograniczeń zdrowotnych i 
środowiskowych. 
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Wiedza: 
- charakteryzuje i ilustruje istotne elementy metodyki 
wykonywania typowych zadań, normy i procedury 
stosowane w kształceniu integracyjnym wobec dzieci o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych; 
- Student identyfikuje przedmiotowe i metodologiczne 
powiązania pedagogiki wczesnoszkolnej, przedszkolnej i 
specjalnej, stanowiące podstawę pracy z dzieckiem o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych w kształceniu 
integracyjnym; 
- definiuje praktyczne problemy kształcenia integracyjnego 
w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych; 
- charakteryzuje rozwój dziecka i jego potrzeby zarówno w 
aspekcie psychologicznym jak i społecznym ze szczególnym 
uwzględnieniem autonomii, integracji i normalizacji życia 
osób z niepełnosprawnością; 
Umiejętności: 
-  ocenia przydatność typowych metod, procedur i dobrych 
praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów 
związanych z pracą z dzieckiem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych oraz potrafi ocenić jakość działań 
praktycznych realizowanych w tej sferze 
- Student analizuje sytuacje  i prognozuje skutki oraz 
organizuje konkretne działania mające na celu kształcenie i 
rozwijanie umiejętności życiowych dziecka o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych; 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- Docenia poziom swojej wiedzy oraz umiejętności oraz 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się  
- Odnosi zdobytą wiedzę i umiejętności do właściwego 
planowania zajęć  

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykłady : 
• Model pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. 
• Rozpoznawanie potrzeb uczniów.  
• Opracowywanie działań wspierających.  
• Zasady pracy pedagogicznej z dziećmi o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych.  
• Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i 

pisania.  
Ćwiczenia: 
1. Metody rozpoznawania ryzyka dysleksji  i 

wspomagania  rozwoju na poszczególnych etapach 
rozwojowych. 

2.   Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki a 
wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci w zakresie 
edukacji matematycznej.  

3. Identyfikacja trudności edukacyjnych i 
charakterystyka ucznia niesłyszącego lub słabo 
słyszącego. 

4.  Problemy edukacyjne dziecka słabo widzącego lub 
niewidomego.  

5. Trudności edukacyjne dziecka z niepełnosprawnością 
ruchową.  

6. Diagnoza, funkcjonowanie i terapia  dziecka  z 
autyzmem.  
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7. Metody pracy i usprawniania dzieci z 
niepełnosprawnością intelektualną. 

Metody prowadzenia  zajęć: Wykład - wykład z prezentacją multimedialną, 
Ćwiczenia - analiza tekstów z dyskusją,  praca w grupach / 
analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) / dyskusja  

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

20 35 15 30 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

15 25 10 15 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

5 10 5 15 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

5 40 10 45 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

3 20 7 25 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

2 10 3 10 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 10  10 

25 75 25 75 8.Suma liczby godzin (1+4) 

100 100 

9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1 3 1 3 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 4 

Sposób zaliczenia:  
• egzamin 
• zaliczenie  

Formy zaliczenia: 
• wykład - test 
• ćwiczenia - wykonanie pracy zaliczeniowej  

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  

Test – prawidłowe odpowiedzi na 50% + 1 
aktywna obecność na zajęciach  

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Wyczesany J., Mikruta A. Kształcenie zintegrowane dzieci o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych, Kraków 2002. 
Minczakiewicz E. M., Jak krok po kroku wprowadzać dzieci 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i 
nauki.(2010)  Kraków Wyd. Impuls.  
- Oleńska-Pawlak, T. (2006) Podstawy procesu 
diagnozowania dziecka o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych W: M. Klaczak, P. Majewicz(red.), Diagnoza 
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o rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Kraków: Wydawnictwo Naukowe 
Akademii Pedagogicznej 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Czajkowska, I., Herda, K. (1997) Zajęcia korekcyjno-
kompensacyjnew szkole. W-wa WSiP 
- Danielewicz T., i inni Terapia uspokajająca i rozwijająca 
dla dzieci. Kielce Wyd. Jedność. 
- Jarosz, E., Wysocka E.(2006) Diagnoza 
psychopedagogiczna. W-wa Wydawnictwo „Żak” 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Lindyberg Iwona  
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Rozwój emocjonalny dziecka 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Kształcenie integracyjne w edukacji 
wczesnoszkolnej i przedszkolnej 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: II Semestr: 4 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

35 15  20      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

10  10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Psychologia ogólna, 
Psychologia rozwoju i osobowości 

Cel kształcenia: Głównym celem wykładów jest wprowadzenie studentów w 
zagadnienia dotyczące rozwoju emocjonalnego dziecka. 
Celem ćwiczeń jest wytworzenie związku między zasobami 
informacji teoretycznych z psychologii, a praktyką 
pedagogiczną. 
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Wiedza: 
- Student definiuje podstawowe pojęcia używane w 
psychologii rozwoju dziecka; 
- wymienia podstawowe koncepcje rozwoju stanowiące 
podstawę działalności pedagogicznej; 
- charakteryzuje  rozwój emocjonalny  człowieka, a 
zwłaszcza dziecka w cyklu życia i jego potrzeby w aspekcie  
psychologicznym; 
- opisuje podstawowe rodzaje więzi emocjonalnych i  
rządzące nimi prawidłowości; 
- identyfikuje podstawowe teorie psychologiczne dotyczące  
wychowania i kształcenia;  
- tłumaczy wpływ różnych środowisk wychowawczych na 
zachowanie i rozwój emocjonalny dziecka; 
Umiejętności: 
- Student analizuje i interpretuje zaobserwowane zjawiska 
związane z rozwojem emocjonalnym dziecka i ich 
powiązania z rozwojem społecznym i kształtowaniem 
osobowości; 
- analizuje i interpretuje praktyczne problemy wychowawcze 
i opiekuńcze wykorzystując podstawową wiedzę teoretyczną 
z zakresu psychologii rozwoju oraz powiązanych z nią 
dyscyplin; 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- Docenia poziom swojej wiedzy oraz umiejętności oraz 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się  
- Odnosi zdobytą wiedzę i umiejętności do właściwego 
planowania zajęć  

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykłady:  
- Podstawowe definicje i pojęcia dotyczące rozwoju 
emocjonalnego. 
- Podłoże neurofizjologiczne procesów emocjonalnych. 
- Cechy rozwoju emocjonalnego dziecka. 
- Charakterystyka rozwoju emocjonalnego w okresie: 
niemowlęcym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym. 
- Obraz samego siebie a rozwój emocjonalny dziecka. 
- Potrzeba bezpieczeństwa a rozwój emocjonalny. 
- Wpływ środowiska wychowawczego na kształtowanie 
wzorów zachowań emocjonalnych. 
- Rola procesów emocjonalnych w rozwoju społecznym i 
intelektualnym. 
- Zaburzenia emocjonalne u dzieci. 
- Metody poznawania psychiki w kontekście społecznego i 
emocjonalnego funkcjonowania dziecka. 
- Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dziecka. 
Ćwiczenia: 
- Podstawowe definicje i pojęcia dotyczące rozwoju 
emocjonalnego. 
- Cechy rozwoju emocjonalnego dziecka. 
- Charakterystyka rozwoju emocjonalnego w okresie: 
niemowlęcym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym. 
- Obraz samego siebie a rozwój emocjonalny dziecka. 
- Potrzeba bezpieczeństwa a rozwój emocjonalny. 
- Wpływ środowiska wychowawczego na kształtowanie 
wzorów zachowań emocjonalnych. 
- Rola procesów emocjonalnych w rozwoju społecznym i 
intelektualnym. 
- Zaburzenia emocjonalne u dzieci. 
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- Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dziecka. 

Metody prowadzenia  zajęć: Wykład - wykład z prezentacją multimedialną, 
Ćwiczenia - analiza tekstów z dyskusją,  praca w grupach / 
analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) / dyskusja  

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

20 30  30 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

15 20  10 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

5 10  20 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

5 45  70 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

3 25  30 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

2 10  20 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 10  20 

25 75  100 8.Suma liczby godzin (1+4) 

100 100 
9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1 3  4 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 4 

Sposób zaliczenia:  
• zaliczenie z oceną 

Formy zaliczenia: 
• wykład - test 
• ćwiczenia - wykonanie pracy zaliczeniowej  

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
Test – prawidłowe odpowiedzi na 50% + 1 
aktywna obecność na zajęciach  

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
- Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: 
Zysk i S-ka. 
- Brzezińska, A. (2000) Społeczna psychologia rozwoju. 
Warszawa: Wydawnictwo  Naukowe „Scholar”; 
Literatura uzupełniaj ąca: 
- Brzezińska, A. (2000) Aktywność zabawowa i jej 
znaczenie dla rozwoju dziecka. w A, Brzezińska (red.) 
Wygotski i z Wygotskim w tle. Toruń: Wydawnictwo 
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Budziński Waldemar 
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Pedagogika resocjalizacyjna  
z elementami profilaktyki i opieki 



Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów 

 241 

OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA  HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami 
profilaktyki i opieki 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: I Semestr: 2 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

35 20 15      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

20 10 10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Psychologia rozwojowa, 
Pedagogika ogólna, 
Dydaktyka 

Cel kształcenia: Student po cyklu wykładów i ćwiczeń ma elementarną wiedzę na 
temat współczesnych paradygmatów pedagogiki specjalnej. 
- Poznanie wpływu dysfunkcji i zaburzeń rozwojowych na poziom 
funkcjonowania intelektualnego, emocjonalnego i społecznego w 
ujęciu pedagogiki specjalnej i nauk pokrewnych. 
- poznanie metod rewalidacji osób niepełnosprawnych 
,przygotowanie studentów do ich stosowania w praktyce w pracy 
korekcyjno-wyrównawczej. 
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Wiedza: 
- wymieni elementarne definicje pedagogiki specjalnej, 
rozumie ich źródła oraz zastosowanie w pokrewnych 
dyscyplinach naukowych’ 
- wymieni, przedstawi klasyfikacje, kryteria, wskaźniki 
dysfunkcji intelektualnej oraz sensorycznej 
- opisze, uzasadni wpływ dysfunkcji intelektualnej i 
sensorycznej dziecka na rozwój intelektualny i poziom 
funkcjonowania społecznego z punktu widzenia nauk 
pedagogicznych, medycznych i psychologicznych 
- scharakteryzuje etiologię i konsekwencje zaburzeń 
zachowania  w świetle literatury 
Umiejętności: 
- zna metody usprawnienia, kompensacji skutków uszkodzeń 
i zaburzeń rozwojowych w świetle literatury 
- przedstawi prognozę oddziaływań, dokona oceny ich 
skuteczności, wskaże obszary wymagające dopracowania, 
- opracuje indywidualny plan wspierania ucznia, prognozuje 
skutki działań, oceni i dokona analiz własnych działań 
rewalidacyjnych w dyskusji, wskaże obszary wymagające 
dopracowania 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
- ma przekonanie o wartości, potrzebie pracy pedagoga 
specjalnego, 
- wykazuje kreatywną postawę w doskonaleniu zawodowym 
i tworzeniu własnego warsztatu pracy, 
- ma kompetencje do dialogu, współpracy ze specjalistami w 
danej dziedzinie pedagogiki specjalnej. 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykład: 
1.Paradygmaty i dziedziny współczesnej pedagogiki 
specjalnej. Podstawy prawne edukacji uczniów z 
dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi. 
2.Pedagogika upośledzonych umysłowo (etiologia, 
klasyfikacje, wskaźniki). Autyzm i zespoły 
psychozopodobne. 
3.Surdopedagogika- wpływ uszkodzeń słuchu na 
rozwój mowy i języka. Metody kształcenia kompetencji 
językowych i komunikacyjnych. 
4. Tyflopedagogika- etiologia, klasyfikacje i 
konsekwencje uszkodzenia analizatora wzroku. Sprzęt 
rehabilitacyjny dla niewidomych. 
5. Zaburzenia zachowania- trudności wychowawcze; 
niedostosowanie społeczne. 
6. Pedagogika osób ze sprzężonymi upośledzeniami. 
7. Istota kształcenia integracyjnego. 
8. Kompetencje diagnostyczne pedagoga specjalnego. 
 
Ćwiczenia: 
1. Zasady i metody rewalidacji. 
2. Metody wspierające rozwój psychofizyczny dziecka 
niepełnosprawnego. Kinezjologia edukacyjna; Metoda: 
Dobrego startu, Ruchu rozwijającego i W. Sherborn 
oraz chromoterapia i inne. 
3. Metody komunikowania językowego z osobą 
niesłyszącą: system językowo-migowy, daktylografia, 
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fonogesty. 
4. Indywidualny plan pracy dydaktyczno-
wychowawczo- rewalidacyjnej z uczniem z dysfunkcją 
rozwojową lub zaburzeniami rozwoju.  

Metody prowadzenia  zajęć: WYKŁAD: problemowy, z prezentacją multimedialną, 
ĆWICZENIA: analiza tekstów z dyskusją, prezentacja 
przypadków, praca w grupach, dyskusja. 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

22 20 15 20 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

20 15 10 10 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

2 5 5 10 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

3 30 10 30 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

2 10 5 10 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

1 10 5 10 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 10  10 

25 50 25 50 8.Suma liczby godzin (1+4) 

75 75 
9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1 2 1 2 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 3 

Sposób zaliczenia:  
• egzamin 
• zaliczenie 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 Formy zaliczenia: 

Wykład: egzamin pisemny: pytania/ zadania/ oraz dłuższa 
wypowiedź; 
Ćwiczenia: przygotowanie i przedstawienie prezentacji 
zestawów ćwiczeń w zakresie wybranej dysfunkcji 
rozwojowej; prognoza efektów. 
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Podstawowe kryteria:  
4 pytania (1-4 punk.t); 3zadania (1punkt)  maksymalnie 19 
punktów: 
bardzo dobry – 19 do 17 punktów; 
dobry              - od 16,5 do 14 punktów 
dostateczny    -  od 13 do 11 punktów 
niedostateczny  - poniżej 11punktów 
Zgodność treści pracy z problematyką zajęć 
aktywna obecność na zajęciach  

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
1.Dykcik W. „Pedagogika specjalna”, Wydawnictwo UAM, 
Poznań, 2007. 
2.Szczepankowski B. „Niesłyszący, głusi, głuchoniemi”, 
Wydawnictwoa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999. 
3. Wyczesany J. „Pedagogika upośledzonych umysłowo” 
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007 
Literatura uzupełniaj ąca: 
1. „Szkoła Specjalna” roczniki 2005-2012 
2.Wosik-Kowala D. „Kompetencje diagnostyczne i 
terapeutyczne nauczyciela” Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 
Kraków 2010.  

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Genowefa Hewelt 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

 
Nazwa przedmiotu: Pedagogika resocjalizacyjna z elementami pedagogiki opiekuńczej 
                                                                               

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

Pedagogika resocjalizacyjna z 
elementami profilaktyki i opieki   

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia praktyczny 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu:  kierunkowy/ podstawowy 

Status przedmiotu: obligatoryjny/ 

Poziom studiów: pierwszego stopnia Rok: II Semestr: III 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM Wykład  ćwiczenia  laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa 

35 20 15 - - - - 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM Wykład ćwiczenia  laboratoria projekty Seminarium Praktyka zawodowa 

20 10 10 - - - - 

Sposób realizacji zajęć: 

 

 

Zajęcia realizowane są: 
zajęcia w pomieszczeniu  dydaktycznym 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Socjologia, Psychologia wychowawcza i społeczna, 
Pedagogika społeczna – opanowanie w/w przedmiotów w 
stopniu pozwalającym na korzystanie z ich podstawowych 
treści  

Cel kształcenia: 
 
 
 
 
 
 

Poznanie podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki 
resocjalizacyjnej i pedagogiki opiekuńczej, poszerzanie 
zakresu wiedzy pedagogicznej, przyczyn niedostosowania 
społecznego, metod oceny funkcjonowania fizycznego, 
psychicznego i społecznego osób niedostosowanych 
społecznie. Omówienie głównych modeli postępowania 
resocjalizacyjnego, kształtowanie praktycznych 
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umiejętności studentów w zakresie wybranego działu 
pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. 

Wiedza: 
• zna podstawową terminologię używaną w pedagogice 

resocjalizacyjnej i pedagogice opiekuńczej, oraz dyscyplinach 
pokrewnych oraz w praktyce pedagogicznej 

• ma uporządkowaną podstawową wiedzę o różnych 
środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w 
nich zachodzących 

• ma uporządkowaną wiedzę na temat nieprzystosowania 
społecznego – jego przyczyn, form, objawów 

• Zna zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej i 
resocjalizacyjnej 

 

Umiejętności: 
• umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne 

umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów 
związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań 
profesjonalnych 

• Posiada umiejętność inicjowania, organizowania i 
sprawowania opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami 
starszymi w rodzinach potrzebujących pomocy 

• Posiada umiejętność opracowywania strategii 
wychowawczych wspierających rozwój jednostki oraz 
wyrównania jej szans oświatowych, kulturowych i socjalnych 

• potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje 
umiejętności profesjonalne korzystając z różnych źródeł (w 
jęz. polskim i obcym) i sposobów 

 

Efekty kształcenia: 
 
 
 

Kompetencje społeczne: 
• rozumie specyfikę pracy resocjalizacyjnej i opiekuńczo-

wychowawczej 
• jest przygotowany do stosowania zasady indywidualizacji w 

praktyce resocjalizacyjnej i opiekuńczej 
• ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób 

profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania 
zasad etyki 

• jest wrażliwy na problemy dzieci, młodzieży i dorosłych w 
sytuacji resocjalizacyjnej, opiekuńczej 

 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Podstawowe definicje pedagogiki resocjalizacyjnej. Rozwój 
polskiej myśli resocjalizacyjnej  w pedagogice. Cele i zasady 
wychowania resocjalizacyjnego, stadia oraz typologie. Teorie na 
których opiera się resocjalizacja. Uwarunkowania procesu 
niedostosowania społecznego. Diagnoza dla celów resocjalizacji. 
Problematyka zjawiska niedostosowania społecznego: problem 
agresji, alkoholizmu, narkomanii, subkultur, nieprawidłowej 
internalizacji wartości, norm, niskiego poczucia sensu życia, 
przestępczość. Metody i formy stosowane w pedagogice 
resocjalizacyjnej. Działania resocjalizacyjne podejmowane przez 
różne instytucje i osoby. Skuteczność procesu 
resocjalizacyjnego. 

Metody prowadzenia  zajęć: - wykład z prezentacją multimedialną 
- ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów źródłowych z dyskusją praca 
w grupach 
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Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 
Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF/ 
ćw. 

W AF/ćw. 

Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 

30 22,5 22,5 15 

Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 

11,5 11 19 18,5 

1. Przygotowanie się do 
zajęć, w tym studiowanie 
zalecanej literatury 

5,5 5 10 10 

2. Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium 

6 5 9 7 

3. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

- 1 - 1,5 

Suma  
 

41,5 33,5 41,5 33,5 

Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla danej 
formy zajęć 

1,66 1,34 1,66 1,34 

Obciążenie pracą studenta/ punkty 
ECTS 
• Studia stacjonarne- godziny realizowane ze 

studentem nie wliczane do pensum: 

1) konsultacje/konsultacje e-mailowe- 5 

2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 2,5 

3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych 
terminach- 5 

4) inne formy zaliczeń (określone i podane do 
wiadomości studentów jako forma 
weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), 
np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące 
przygotowanie do zajęć, omawianie 
wyników tych sprawdzianów i związane z 
tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 5 

5) praktyki- 0 

6) egzamin dyplomowy- 0 

7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% 
liczby punktów ECTS określonej dla 
danego rodzaju pracy dyplomowej 
(licencjackiej, inżynierskiej)- 0 

8) inne związane z kierunkiem studiów- 0 

• Studia niestacjonarne- godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do pensum: 

1) konsultacje/konsultacje e-mailowe- 2 

2) egzaminy/egzaminy poprawkowe- 2,5 

3) zaliczenia przedmiotów w dodatkowych 
terminach- 2 

4) inne formy zaliczeń (określone i podane 
do wiadomości studentów jako forma 
weryfikacji wiedzy z danego przedmiotu), 
np. cząstkowe sprawdziany weryfikujące 
przygotowanie do zajęć, omawianie 
wyników tych sprawdzianów i związane z 
tym ewentualne dodatkowe konsultacje- 6 

5) praktyki- 0 

6) egzamin dyplomowy- 0 

7) praca dyplomowa - w wymiarze do 30% 
liczby punktów ECTS określonej dla 
danego rodzaju pracy dyplomowej 
(licencjackiej, inżynierskiej)- 0 

8) inne związane z kierunkiem studiów- 0 

Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 3 

Sposób zaliczenia:  
− wykład  - egzamin  
− ćwiczenia – zaliczenie z oceną 

Formy zaliczenia: 
• Wykład: 

- egzamin pisemny (weryfikacja końcowa) 
• Ćwiczenia:  

            - kolokwium (weryfikacja końcowa) 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
1. Wykłady: 
- obserwacja ciągła 
-  kolokwium sprawdzające z części  omawianego materiału 
 - udział  w zajęciach  
2. Ćwiczenia: 
-   obserwacja ciągła 
-   uczestnictwo na zajęciach 
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-   aktywność na zajęciach 
- przygotowanie prezentacji oraz materiałów omawianych na   
zajęciach  
 -  prezentacja przygotowanego materiału 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
• Cekiera Cz Ryzyko uzależnień Lublin 1994 
• Pytka L  Pedagogika resocjalizacyjna  Warszawa 2001 
• Sawicka K Polska myśl resocjalizacyjna   Warszawa 

1993 
• Kozaczuk F, Radochoński M. Aktualne problemy 

pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej 
Rzeszów 2000; 

• Pospiszyl K Resocjalizacja teoretyczne podstawy, oraz 
przykłady programów oddziaływań. Warszawa 1998 

• Bartkiewicz Z, Efektywność resocjalizacyjna nieletnich 
w zakładzie poprawczym i wychowawczym. Lublin 
1997 

Literatura uzupełniaj ąca: 
• Kalinowski M., Europejskie systemy 

resocjalizacyjne, Warszawa 1991 
• Bielicki E., Z problematyki resocjalizacyjnej, 

Bydgoszcz 2005 
• M. Dudek, Wybrane obszary dysfunkcjonalności 

rodziny, Krasnystaw 2010  
• Dukaczewski E.J., Z historii instytucji i koncepcji 

resocjalizacyjnych w Europie i USA [w:] K. 
Pospiszyl (red.): Resocjalizacja nieletnich – 
doświadczenia i koncepcje, Warszawa 1990, WSiP 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:   
dr hab. prof. ndzw Ciosek Mieczysław 

  



Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów 

 249 

OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Kryminologia 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami 
profilaktyki i opieki 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 6 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia  laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

40 15 25      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

10 10       

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Zagadnienia patologii społecznej i indywidualnej z 
uwzględnieniem przestępczości jako zjawiskowej 
formy patologii 
Ogólna wiedza z zakresu tej problematyki 

Cel kształcenia: Osiągnięcie wiedzy w zakresie: 
a) przedmiotu kryminologii, 
b) nurty kryminologiczne, 
c) etiologia kryminalistyczna w tym etiologiczne 

teorie, sens znajomości i wiedzy 
kryminologicznej dla celów resocjalizacji. 
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Wiedza: 
• zna podstawową terminologię używaną w kryminologii i 

dyscyplinach pokrewnych oraz w praktyce pedagogicznej 
• ma uporządkowaną, podstawową wiedzę z zakresu 

kryminologii i powiązanych z nią dyscyplin zorientowaną 
na zastosowania praktyczne w wybranej sferze 
działalności pedagogicznej 

• ma uporządkowaną wiedzę na temat norm i zasad 
etycznych w kryminologii 

• potrafi sformułować pojęcie kryminologii jako nauki, 
scharakteryzować jej dziedziny i problematykę badawczą, 
historyczne etapy rozwoju; opisać typologie przestępstw 
oraz typologie  sytuacji kryzysowych. 

Umiejętności: 
• potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w 

mowie i na piśmie, na tematy dotyczące zagadnień 
przedmiotu 

• Student  umie posłużyć się wiedzą teoretyczną do analizy 
konkretnej sytuacji trudnej, przeanalizować jej 
uwarunkowania i przebieg, ocenić skutki wpływu oraz 
zaproponować ewentualne sposoby pomocy osobie 
pokrzywdzonej 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
• ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju 
zawodowego 

• odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań 
zawodowych 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykład: 
a) przedmiot kryminologii, 
b) etiologiczne teorie kryminologiczne w tym: 

antropologiczne, psychologiczne, socjologiczne, 
teoria anomii i podkultur naznaczania 
społecznego zróżnicowanych powiązań. 

Ćwiczenia: 
Człowiek w społeczeństwie,  
Przestępstwa z użyciem przemocy,  
Przestępczość nieletnich,  
Przestępczość gospodarcza,  
Przestępczość zorganizowana,  
Przestępczość powrotna,  
Charakterystyka zjawiska przestępczości w Polsce,  
Przestępczość ujawniona,  
Przestępczość nieujawniona 

Metody prowadzenia  zajęć: WYKŁAD: problemowy, częściowo konwersatoryjny 
według własnego sposobu pracy ze studentami. 
Wysunięcie problemu, dyskusja nad przydatnością 
danej teorii w ustalaniu przyczyn przestępczości. 
- ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów źródłowych z 
dyskusją praca w grupach 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

25 30 30  
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2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

15 25 10  

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

10 5 20  

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

25 20 70  

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

15 5 35  

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

10 8 15  

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 7 20  

50 50 100  8.Suma liczby godzin (1+4) 

100 100 
9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

2 2 4  

 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 4 

Sposób zaliczenia:  
• egzamin 
• zaliczenie 

Formy zaliczenia: 
• Egzamin ustny 

Podstawowe wymagania; 
1. Opanowanie treści programu w zakresie 

rozumienia założeń etiologicznych teorii 
kryminologicznych 

Rozumienie potrzeby wiedzy w zakresie tych teorii dla 
praktyki resocjalizacyjnej a szczególnie tworzenie i 
wykorzystanie w programie oddziaływania 
resocjalizacyjnych 
Ćwiczenia: przygotowanie i przedstawienie prezentacji  

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  

Egzamin - Zrozumienie potrzeby znajomości 
etiologicznych teorii kryminologicznych dla tworzenia 
diagnoz. 
Ćwiczenia- Zgodność treści pracy z problematyką zajęć 
aktywna obecność na zajęciach  

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
1. Hołyst B., (2002), Kryminologia, PWN, Warszawa 
2. Bielicki E. (2005), Z problematyki resocjalizacyjnej, 

KPSW, Bydgoszcz 
3. Bielicki R, (2009) Harmonia, efektywność 

resocjalizacyjna w opinii personelu penitencjarnego,  
Gdańsk 

4. Bielicki E., (1996) Wpływ wartości na zachowania 
przestępcze jako przedmiot kryminologii, AB 
Bydgoszcz 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Siemiaszko A. (1979), Społeczna geneza 
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przestępczości wokół teorii próżniowych 
zobowiązań, Warszawa. PWN 

1. Bielicki E. Młodociani przestępcy – ich 
wartości, wyd. II, Bydgoszcz, BTN, WSP 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: Prof. zw. dr hab. Eugeniusz 
Bielicki  
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Prawne podstawy resocjalizacji 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami 
profilaktyki i opieki 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: II Semestr: 4 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

60 30 25      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

20 10 10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 
• ćwiczenia w obiektach Zakładu Karnego 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Student  posiada wiedzę  w zakresie umiejscowienia prawa 
dotyczącego  resocjalizacji  w  systemie prawa .Pojęcie 
normy prawnych , budowa  aktów prawnych . Źródła  prawa. 
Ogólna wiedza z zakresu tej problematyki 

Cel kształcenia: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z 
podstawowymi zagadnieniami prawnymi wiążącymi się 
z pedagogiką resocjalizacyjną, wdrożenie do 
umiejętności analizowania i interpretowania tekstu 
prawnego, posługiwania się językiem prawnym oraz 
stosowania wybranych przepisów dla opisu sytuacji, 
które mogą pojawić się w praktyce zawodowej. 
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Wiedza: 
• zna podstawową terminologię używaną w resocjalizacji i 

dyscyplinach pokrewnych oraz w praktyce pedagogicznej 
• ma uporządkowaną, podstawową wiedzę z zakresu 

resocjalizacji i powiązanych z nią dyscyplin zorientowaną 
na zastosowania praktyczne w wybranej sferze 
działalności pedagogicznej 

• potrafi sformułować pojęcie resocjalizacji, 
scharakteryzować jej problematykę badawczą, historyczne 
etapy rozwoju; opisać typologie przestępstw oraz 
typologie sytuacji kryzysowych. 

Umiejętności: 
• potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w 

mowie i na piśmie, na tematy dotyczące zagadnień 
przedmiotu 

• Student  umie posłużyć się wiedzą teoretyczną do analizy 
konkretnej sytuacji trudnej, przeanalizować jej 
uwarunkowania i przebieg, ocenić skutki wpływu oraz 
zaproponować ewentualne sposoby pomocy osobie 
pokrzywdzonej 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
• ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju 
zawodowego 

• odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań 
zawodowych 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykłady: 
1. Zakres obowiązywania Kodeksu Karnego 

Wykonawczego  
2. Wykonywanie orzeczen sądowych , 
3. Postępowanie sądowe i egzekucyjne  
4. Kara pozbawienia  wolności , ograniczenia wolności  
5. Wykonanie kary i jej  indywidualizacja  
6. Warunkowe przedterminowe zwolnienie  

Ćwiczenia : 
1. Prawa i obowiązki skazanych  
2. Podstawy prawne działalności kulturalno – 

oświatowej, społecznej, kulturowej i zajęć 
sportowych  

3. Odroczenie i przerwa w  wykonaniu kary  
4. Warunki udzielania pomocy osobom 

zwalnianym z zakładów karnych  
5. Nagrody, ulgi oraz kary dyscyplinarne   

Metody prowadzenia  zajęć: • wykład konwersatoryjny  

• ćwiczenia audytoryjne:  analiza zdarzeń krytycznych , 
cacusów (przypadków)  

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

35 40 30 25 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

30 30 10 10 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

5 10 20 15 
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4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

15 20 70 50 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

10 5 35 25 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

5 8 15 15 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 7 20 10 

50 75 50 75 8.Suma liczby godzin (1+4) 

125 125 
9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

2 3 2 3 

studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

5 5 

Sposób zaliczenia:  
• egzamin  
• zaliczenie 

Formy zaliczenia: 
• Egzamin ustny 
Ćwiczenia: zaliczenie pisemne z pytaniami otwartymi  

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
pięć prawidłowych odpowiedzi  ocena -5 , cztery prawidłowe 
odpowiedzi ocena -4 , trzy prawidłowe odpowiedzi ocena 3 , 
dwie prawidłowe odpowiedzi ocena -2  

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
5. Kodeks karny wykonawczy 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. Jedynak S., Stasiak K. (red), Zarys metodyki pracy 

kuratora sądowego, Warszawa 2008 
2. Zagórski J. (red.), Wykonywanie środków probacji i 

readaptacji skazanych w Polsce, Warszawa 2008 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: Prof. zw. dr hab. Eugeniusz 
Bielicki 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Psychologia penitencjarna 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami 
profilaktyki i opieki 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

40 15 25      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

20 10 10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 
• ćwiczenia w obiektach Zakładu Karnego 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Psychologia ogólna, Psychologiczne mechanizmy 
niedostosowania społecznego, Kryminologia. 

Cel kształcenia: Student zapozna się z podstawowymi wiadomościami 
na temat psychologii penitencjarnej 
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Wiedza: 
• ma elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie 

nauk oraz o jej  przedmiotowych i metodologicznych 
powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi 

• ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w 
cyklu życia i jego potrzebach zarówno w aspekcie 
biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym 

• ma uporządkowaną podstawową wiedzę o różnych 
środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach 
w nich zachodzących 

Umiejętności: 
• potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z 

zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w 
celu interpretacji oraz szczegółowego opisu i praktycznej 
analizy problemów edukacyjnych, wychowawczych, 
opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także 
motywów i wzorów ludzkich zachowań 

• potrafi właściwie analizować motywy i wzory ludzkich 
zachowań, diagnozować sytuacje i prognozować skutki 
oraz organizować konkretne działania praktyczne w 
odniesieniu do różnych kontekstów działalności 
pedagogicznej  

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
• ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju 
zawodowego 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykład: 
1. Przystosowanie się człowieka do środowiska 

więziennego i psychologiczne następstwa 
izolacji więziennej. 

2. Kara pozbawienia wolności i jej cele z punktu 
widzenia psychologii penitencjarnej. 

3. Psychosomatyczne następstwa izolacji 
więziennej. 

4. Więzienie jako miejsce pracy – psychologiczne 
konsekwencje pracownika służby więziennej. 

Ćwiczenia: 
1. Reakcje psychologiczne człowieka na 

warunki izolacji więziennej. 
2. Diagnoza psychologiczno – penitencjarna. 
3. Orzeczenie psychologiczno – penitencjarne 

(analiza przypadków). 
4. Zaburzenie zachowania (uwarunkowania 

sytuacyjne) i osobowości wg klasyfikacji 
ICD - 10 

Metody prowadzenia  zajęć: - wykład z prezentacją multimedialną 
- ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów źródłowych z dyskusją 
praca w grupach 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

20 30 15 20 



Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów 

 258 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

15 25 10 10 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

5 5 5 10 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

5 20 10 30 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

3 5 5 10 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

2 8 5 10 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 7  10 

25 50 25 50 8.Suma liczby godzin (1+4) 

75 75 
9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1 2 1 2 

 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 3 

Sposób zaliczenia:  
• egzamin  
• zaliczenie 

Formy zaliczenia: 
• Egzamin pisemny 
Ćwiczenia: prezentacja  

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
3. Wykłady: 
- obserwacja ciągła 
-  kolokwium sprawdzające z części  omawianego materiału 
 - udział  w zajęciach  
4. Ćwiczenia: 
-   obserwacja ciągła 
-   uczestnictwo na zajęciach 
-   aktywność na zajęciach 
- przygotowanie prezentacji oraz materiałów omawianych na   
zajęciach  
 -  prezentacja przygotowanego materiału 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
Ciosek M.,(2001). Psychologia sądowa i penitencjarna. 
Warszawa, PWN  
Ostrowska, K., Wójcik, D. (1986). Teorie kryminologiczne. 
Warszawa: ATK. 
Literatura uzupełniaj ąca: 

3. Szaszkiewicz M. (2002). Model opracowywania 
charakterystyki psychofizycznej nieznanego sprawcy 
zabójstwa [w:] J. K. Gierowski i T. Jaśkiewicz - 
Obydzińska (red.) Zabójcy i ich ofiary. Kraków, 
Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Aleksandra Peplińska 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami 
profilaktyki i opieki 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 5,6 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

75 30 45      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

40 20 20      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 
• ćwiczenia w obiektach Zakładu Karnego 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Pedagogika społeczna, Psychologia ogólna 
- znajomość podstawowych pojęć, profilaktyka, 
wychowanie, patologie społeczne 

Cel kształcenia: Celem jest zapoznanie studentów z problematyką zagadnień 
związanych z procesem oddziaływania resocjalizacyjnego 
poprzez stosowanie różnorakich metod oddziaływania. 
Zapoznanie studentów z metodyką jako dyscypliną naukową 
oraz metodyką jako zbiorem metod i zasad oddziaływania 
profilaktyczno-resocjalizacyjnego. 
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Wiedza: 
• zna podstawową terminologię związaną z metodyką pracy 

profilaktyczno – resocjalizacyjnej 
• ma elementarną wiedzę o metodach i formach pracy 

resocjalizacyjnej i działaniach profilaktycznych 
• ma uporządkowaną wiedzę na temat norm i zasad 

etycznych obowiązujących w resocjalizacji 
• ma podstawową wiedzę o strukturach i funkcjonowaniu 

instytucji resocjalizacyjnych 

Umiejętności: 
• potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w 

mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych 
zagadnień metodyki resocjalizacji 

• ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji 
interpersonalnej, potrafi porozumiewać się w sposób 
precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i 
technik komunikacyjnych  

• potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa 
odnoszącego się do instytucji resocjalizacyjnych 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
• ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju 
zawodowego 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykład: 
1. Pojęcie profilaktyki społecznej. 
2. Stopnie profilaktyki społecznej i jej adresaci. 
3. Schemat procedury profilaktycznej. 
4. Pojęcie metody resocjalizacji. 
5. Metody oparte na wpływie osobistym. 
6. Metody oparte na wpływie sytuacyjnym. 
7. Znaczenie metody wymagań i jej związek z 

nagradzaniem i karaniem. 
8. Rola grupy społecznej wychowanka w procesie 

resocjalizacji. 
9. Wybrane metody psychokorekcyjne (psycho i 

socjoterapia). 
10. Trening autogenny i wykorzystanie w 

resocjalizacji. 
11. Specyfika resocjalizacji alkoholików  i 

narkomanów. 
12. Metody zorganizowane praca, nauczanie 

resocjalizacyjne, praca kulturalno-oświatowa, 
zajęcia sportowe. 

Ćwiczenia: 
1. Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – 

Młodym” w Koszalinie. 
2. Ośrodek Terapii Uzależnień i 

Współuzależnienia w Stanominie. 
3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w 

Polanowie. 
4. Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. 
5. Młodzieżowy Ośrodek Adaptacji Społecznej w 

Koszalinie. 
6. Indywidualne Programy Oddziaływania w 

zakładach karnych. 
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Metody prowadzenia  zajęć: • Wykład / wykład problemowy/ 
• Ćwiczenia audytoryjne - praca w grupach - dyskusja 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

35 60 30 30 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

30 45 20 20 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

5 15 10 10 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

15 40 20 20 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

10 20 10 10 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

5 6 10 6 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 4  4 

50 100 50 100 8.Suma liczby godzin (1+4) 

150 150 
9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

2 4 2 4 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

6 6 

Sposób zaliczenia:  
• egzamin  
• zaliczenie 

Formy zaliczenia: 
• Egzamin pisemny 
Ćwiczenia: prezentacja  

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
5. Wykłady: 
- obserwacja ciągła 
-  kolokwium sprawdzające z części  omawianego materiału 
 - udział  w zajęciach  
6. Ćwiczenia: 
-   obserwacja ciągła 
-   uczestnictwo na zajęciach 
-   aktywność na zajęciach 
- przygotowanie prezentacji oraz materiałów omawianych na   
zajęciach  
 -  prezentacja przygotowanego materiału 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
1. F. Bruno, Kompendium wiedzy o 

profilaktyce, Kraków 1996. 
2. S. Górski, Metodyka resocjalizacji, 

Warszawa 1985. 
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3. M. Konopczyński, Twórcza resocjalizacja, 
Kraków 1995. 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. S. Mika, Skuteczność kar w wychowaniu, 

Wrocław 1969. 
2. S. Murgatroyd, Poradnictwo i pomoc, 

Warszawa 2000. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:  
dr hab. prof. nadzw. Opora Robert 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Praca wychowawcy w zakładzie karnym 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami 
profilaktyki i opieki 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

30  30      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

10  10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Pedagogika resocjalizacyjna. Wymagana jest podstawowa 
wiedza nt. prowadzenia oddziaływań wychowawczych 
wobec osób zdemoralizowanych. 

Cel kształcenia: Zapoznanie studentów z obowiązkami i zadaniami 
wychowawcy penitencjarnego oraz podstawowymi środkami 
i metodami stosowanymi przez wychowawcę w pracy z 
osobami pozbawionymi wolności. 
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Wiedza: 
• ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o środowiskach 

wychowawczych ich specyfice i procesach w nich 
zachodzących 

• ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o 
rządzących nimi prawidłowościach 

• ma uporządkowaną wiedzę na temat norm i zasad 
etycznych obowiązujących w pracy wychowawczej 

• ma podstawową wiedzę o strukturach i funkcjonowaniu 
zakładu karnego 

Umiejętności: 
• potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z 

zakresu resocjalizacji oraz powiązanych z nią dyscyplin w 
celu interpretacji oraz szczegółowego opisu i praktycznej 
analizy problemów wychowawczych, opiekuńczych, a 
także motywów i wzorów ludzkich zachowań 

• ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji 
interpersonalnej, potrafi porozumiewać się w sposób 
precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i 
technik komunikacyjnych z osobami nadzorowanymi oraz 
instytucjami zwierzchnim 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
• ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się i rozwoju zawodowego 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Ćwiczenia 
1. Zapoznanie z podstawowymi przepisami 

wykonawczymi regulującymi pracę wychowawczą 
w warunkach zakładu karnego 

2. Struktura działu penitencjarnego 
3. Zakres obowiązków wychowawcy penitencjarnego 
4. Systemy odbywania kary pozbawienia wolności 
5. Indywidualne programy oddziaływania (zasady ich 

opracowywania i realizacji) 
6. Sporządzanie indywidualnych programów 

oddziaływania i ich analiza 
7. Podstawowe metody i środki oddziaływania 

wychowawczego – zatrudnianie, nauczanie, zajęcia 
k-o i sportowe, oddziaływania terapeutyczne, 
kontakt z osobami bliskimi 

8. Społeczność więzienna i zasady jej funkcjonowania 

Metody prowadzenia  zajęć: • Ćwiczenia audytoryjne - prezentacja, dyskusja, analiza 
przypadków, rozwiązywanie zadań, praca indywidualna i 
w grupie 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

 30  25 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

 25  10 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

 5  15 



Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów 

 265 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

 20  25 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

 10  10 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

 6  8 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 4  7 

 50  50 8.Suma liczby godzin (1+4) 

50 50 
9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

 2  2 

studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 2 

Sposób zaliczenia:  
• Zaliczenie z oceną 

Formy zaliczenia: 
• ustne 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
znajomość zagadnień omawianych w trakcie wykładów;  
aby uzyskać ocenę: bardzo dobrą - należy udzielić poprawnej 
odpowiedzi na 3 pytania, dobrą – należy udzielić poprawnej 
odpowiedzi na 2 z 3 pytań, dostateczną – należy udzielić 
poprawnej odpowiedzi na 1 z 3 pyta; ponadto na ocenę 
końcową będzie miała wpływ obecność studenta na zajęciach 
oraz jego aktywność własna w trakcie zajęć. 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
       1. Kodeks Karny Wykonawczy – ustawa z 1997r. (z 
późniejszymi poprawkami z 2003 i 2012r.) 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. M. Kosewski – Agresywni przestępcy 
2. M. Ciosek – Psychologia sądowa i penitencjarna. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:  
dr hab. prof. nadzw. Opora Robert 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Praca wychowawcy w placówce resocjalizacyjnej dla nieletnich 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami 
profilaktyki i opieki 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

30  30      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

10  10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Pedagogika resocjalizacyjna. Wymagana jest podstawowa 
wiedza nt. prowadzenia oddziaływań wychowawczych 
wobec osób zdemoralizowanych. 

Cel kształcenia: Poszerzenie wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej. 
Wyrabianie umiejętności posługiwania się specjalistycznym 
aparatem pojęciowym. Przekazywanie wiedzy z zakresu 
metodyki pracy profilaktyczno-resocjalizacyjnej jako zbioru 
metod i zasad oddziaływań. Nauczanie przekształcania 
osobowości wychowanków, usunięcia stanu niedostosowania 
społecznego. Określenie dyrektyw metodycznych 
traktowanych jako możliwości i propozycji w podejmowaniu 
decyzji co do postępowania wychowawczego. Zapoznanie 
studentów z wybranymi koncepcjami teoretycznymi 
oddziaływań resocjalizacyjnych.. wyposażenie studentów w 
wiedzę o mechanizmach, uwarunkowaniach oraz 
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psychologicznych podstawach procesu resocjalizacji. 
Dostarczenie studentom wskazówek pozwalających na 
opracowanie indywidualnego planu oddziaływań 
resocjalizacyjnych. 
Wiedza: 
student potrafi określić najważniejsze sfery w zamierzeniach 
resocjalizacyjnych takie jak: sfera poznawczo-intelektualna, 
emocjonalna i normatywna, sfera behawioralna.  
Student potrafi sporządzić rozmaite wersje działania 
przewidującego zmienność otoczenia i wybór najlepszego z 
możliwych wariantów działania przy uwzględnieniu celów i 
środków działania praktycznego, którym się dysponuje. 
Rozpoznaje patologie tworzące się w grupie wychowawczej. 
Potrafi określić czynniki wyznaczające „granice” 
resocjalizacji.  
Buduje programy wychowawcze z uwzględnieniem osób i 
instytucji. Potrafi wyrabiać umiejętności polemizowania i 
formułowania własnych poglądów, przekazywać wiedze z 
zakresu metodyki pracy opiekuńczej oraz profilaktyczno- 
resocjalizacyjnej jako zbioru metod i zasad oddziaływania. 
Umiejętności: 
dysponuje potencjałem wyrabiającym sposoby postępowania 
wychowawcy z wychowankiem w określonej sytuacji 
wychowawczej.  
Potrafi dokonać analizy zgodnie z wcześniej ustalonymi 
metodami w celu osiągnięcia uprzednio założonych celów  w 
zaistniałej sytuacji wychowawczej.  
Potrafi współpracować z opiekunami wychowanka, 
psychologiem, pedagogiem.   

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju 
zawodowego 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Ćwiczenia 
Zapoznanie studentów z rodzajami placówek 
wychowawczych  i poprawczych , strukturą, 
funkcjonowaniem oraz z przyczynami umieszczania w nich 
nieletnich.  
Resocjalizacja jako system działań – ewolucja polskiego 
systemu resocjalizacji nieletnich – współczesne tendencje i 
kierunki  w resocjalizacji nieletnich.  
Zapoznanie studentów z przejawami i mechanizmami 
niedostosowania społecznego, postawami życiowymi 
nieletnich oraz negatywizmem postaw i zachowań. 
Realizowanie planu pracy dydaktyczno- wychowawczej 
placówki w zakresie pracy z grupa wychowawczą-(plany 
oddziaływań resocjalizacyjnych, prowadzenie dziennika 
grupy, przeprowadzanie zajęć zgodnie z ustalonym planem 
dnia, prowadzenie teczek oraz arkuszy spostrzeżeń 
wychowanka).  
Co to jest „izba przejściowa”?- zadania izby przejściowej 
jako miejsca pierwszego kontaktu z wychowankiem. 
Rozpoznawanie oraz przeciwdziałanie patologii w grupie 
wychowawczej – co to jest „drugie życie”.  
Kluczowe cechy wychowawcy,- co znaczy być 
wychowawcą.  
Mediacja i negocjacja jako główne narzędzie oddziaływań. 
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Wypalenie zawodowe oraz umiejętne przeciwdziałanie 
syndromowi wypalenia.  
Ustawa o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich jako 
podstawowy dokument w pracy wychowawcy. 

Metody prowadzenia  zajęć: • Ćwiczenia audytoryjne - prezentacja, dyskusja, analiza 
przypadków, rozwiązywanie zadań, praca indywidualna i 
w grupie 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

 30  25 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

 25  10 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

 5  15 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

 20  25 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

 10  10 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

 6  8 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 4  7 

 50  50 8.Suma liczby godzin (1+4) 

50 50 
9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

 2  2 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 2 

Sposób zaliczenia:  
• Zaliczenie z oceną 

Formy zaliczenia: 
• pisemne 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
znajomość zagadnień omawianych w trakcie wykładów;  
aby uzyskać ocenę: bardzo dobrą - należy udzielić poprawnej 
odpowiedzi na 3 pytania, dobrą – należy udzielić poprawnej 
odpowiedzi na 2 z 3 pytań, dostateczną – należy udzielić 
poprawnej odpowiedzi na 1 z 3 pyta; ponadto na ocenę 
końcową będzie miała wpływ obecność studenta na zajęciach 
oraz jego aktywność własna w trakcie zajęć. 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
• „Pedagogika resocjalizacyjna” L.Pytka, APS, 

Warszawa 2005 
• „Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna tom 

I i II” B.Urban, J.Stanik, PWN. 2007 
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Literatura uzupełniaj ąca: 
3. „Metody twórczej resocjalizacji” M.Konopczyński, , 

PWN 2006. 
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:  
dr hab. prof. nadzw. Opora Robert 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Negocjacje i mediacje. Techniki NLP 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami 
profilaktyki i opieki 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: II Semestr: 3 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

30  30      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

15  15      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki 
resocjalizacyjnej 

Cel kształcenia: Znajomość podstaw skutecznych negocjacji i mediacji 
oraz technik NLP, współczesnego i tradycyjnego 
poglądu na konflikt, metod rozwiązywania konfliktu, 
psychologicznych uwarunkowań negocjacji. 
Umiejętność wybierania typów zachowań w zależności 
od sytuacji, skutecznej negocjacji. 
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Wiedza: 
• zna podstawową terminologię wykorzystywaną w 

negocjacjach, mediacjach i technikach NLP 
• ma elementarną wiedzę o metodach i formach 

negocjacji i mediacji 
• ma uporządkowaną wiedzę na temat norm i zasad 

etycznych w trakcie mediacji 
• ma podstawową wiedzę zakresie i możliwościach 

stosowania różnych technik negocjacji 

Umiejętności: 
• potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać 

się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące 
zagadnień przedmiotu 

• ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji 
interpersonalnej, potrafi porozumiewać się w sposób 
precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i 
technik komunikacyjnych 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
• ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się i rozwoju zawodowego 

• rozumie specyfikę pracy mediatora 
Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Pojęcie negocjacji: ich znaczenie w życiu społecznym oraz w 
sektorze publicznym.  
Zasady skutecznych negocjacji.  
Konflikt: współczesny i tradycyjny pogląd na konflikt, 
struktura konfliktu, kierowanie konfliktem.  
Negocjacje metodą rozwiązywania konfliktów. Sposoby 
stymulowania konfliktu.  
Metody rozwiązywania konfliktów sposobami poza 
negocjacyjnymi: facylitacje, mediacje, arbitraż, sąd.  
Style negocjacji: negocjacje miękkie, twarde, przyjacielskie, 
partnerskie. Zalety i wady różnych stylów.  
Uwarunkowania pomyślnych negocjacji handlowych w 
aspekcie międzynarodowym.  
Techniki, triki negocjacyjne: Skuteczność różnych technik 
negocjacji. 
Fazy i etapy negocjacji.  
Przykłady trików wykorzystywanych w negocjacjach 
międzynarodowych.  
Różnice kulturowe i dystans psychiczny w negocjacjach 
międzynarodowych.  
Niewerbalny i werbalny aspekt negocjacji: mowa ciała, 
postawy, gesty, dźwięki i ich znaczenie.  
Rodzaje komunikatów.  
Podstawy NLP.  
Asertywność: i jej znaczenie w negocjacjach.  
Skuteczne odmawianie.  
Terytorium psychologiczne.  
Psychologiczne uwarunkowania negocjacji. 

Metody prowadzenia  zajęć: • Ćwiczenia audytoryjne - prezentacja, dyskusja, analiza 
przypadków, rozwiązywanie zadań, praca indywidualna i 
w grupie 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 

Formy aktywności 
 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
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W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

 35  20 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

 30  15 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

 5  5 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

 15  30 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

 8  15 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

 4  8 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 3  7 

 50  50 8.Suma liczby godzin (1+4) 

50 50 
9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

 2  2 

 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 2 

Sposób zaliczenia:  
• Zaliczenie z oceną 

Formy zaliczenia: 
• pisemne 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
7. Ćwiczenia: 
-   obserwacja ciągła 
-   uczestnictwo na zajęciach 
-   aktywność na zajęciach 
- przygotowanie prezentacji oraz materiałów omawianych na   
zajęciach  
 -  prezentacja przygotowanego materiału 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
• J. Camp, Zacznij od NIE, techniki negocjacji, 

których profesjonaliści nie chcą zdradzić,, 
Taszów 2005, Biblioteka moderatora.  

• Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Kraków 2005, 
Antykwa 

Literatura uzupełniaj ąca: 
• W. Ury, R. Fisher P. Bruce, Dochodząc do 

TAK, Warszawa 2006, PWE 
• K. Hogan, Psychologia perswazji,, Warszawa 

2001, Wydawnictwo Jacek Santorski & CO 
• G. Spence, Jak skutecznie przekonywać, Poznań 

2001, Wydawnictwo REBIS 
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Aleksandra Peplińska 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Warsztaty terapeutyczne z treningiem interpersonalnym oraz terapia zajęciowa 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami 
profilaktyki i opieki 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 6 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

30  30      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

15  15      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Student  posiada wiedzę dotyczącą wzorów ludzkich 
zachowań oraz komunikacji interpersonalnej, a także 
podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka. 

Cel kształcenia: Zapoznanie studenta z istotą warsztatów 
terapeutycznych, a także z możliwymi formami terapii 
zajęciowej. Przedstawienie treningu interpersonalnego 
jako możliwości samopoznania. 

Efekty kształcenia: 
  

Wiedza: 
• zna podstawową terminologię używaną w 

pedagogice resocjalizacyjnej i pedagogice 
opiekuńczej, oraz dyscyplinach pokrewnych 
oraz w praktyce pedagogicznej  
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Umiejętności: 

• potrafi właściwie analizować motywy i wzory 
ludzkich zachowań, diagnozować sytuacje  i 
prognozować skutki oraz organizować konkretne 
działania praktyczne w odniesieniu do różnych 
kontekstów działalności pedagogicznej 

• ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji 
interpersonalnej, potrafi używać języka 
specjalistycznego i porozumiewać się w sposób 
precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i 
technik komunikacyjnych ze specjalistami w 
zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona 
specjalistów 

Kompetencje społeczne: 
• ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się i rozwoju zawodowego 

• rozumie specyfikę pracy mediatora 
Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

1. Istota terapii zajęciowej oraz treningu 
interpersonalnego 

2. Formy terapii zajęciowej: 
−  ergoterapia, 
− arteterapia,  
− muzykoterapia,  
− bajkoterapia,  
− dogoterapia,  
− aromaterapia, 
− hipoterapia, 
− terapia zabawą, światłem, ruchem i śmiechem 

3. Sztuka nawiązywania kontaktu. 
Metody prowadzenia  zajęć: • Ćwiczenia audytoryjne - prezentacja, dyskusja, analiza 

przypadków, rozwiązywanie zadań, praca indywidualna i 
w grupie 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

 35  20 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

 30  15 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

 5  5 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

 15  30 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

 8  15 
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6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

 4  8 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 3  7 

 50  50 8.Suma liczby godzin (1+4) 

50 50 
9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

 2  2 

przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 2 

Sposób zaliczenia:  
• Zaliczenie z oceną 

Formy zaliczenia: 
• pisemne 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
8. Ćwiczenia: 
-   obserwacja ciągła 
-   uczestnictwo na zajęciach 
-   aktywność na zajęciach 
- przygotowanie prezentacji oraz materiałów omawianych na   
zajęciach  
 -  prezentacja przygotowanego materiału 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
• Piszczek M., Terapia zabawą. Terapia przez 

sztukę – wybrane zagadnienia i metody. 
Warszawa 2002. 

• Baum E., Terapia zajęciowa, Warszawa 2008 
• Cialdini Robert, Wywieranie wpływu na ludzi, 

GWP 2010. 
Literatura uzupełniaj ąca: 

• Szmidt Krzysztof, Trening kreatywności, 
Wydawnictwo HELION,  2008 

• Stala J. (red.), Socjalizacja-wyzwanie 
współczesności, Kraków 2010. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Marcin Szulc 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Diagnostyka resocjalizacyjna 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami 
profilaktyki i opieki 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: I Semestr: 2 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

25 15 10      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

20 10 10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Pedagogika resocjalizacyjna i rozumienie celów 
resocjalizacyjnych, etapów procedur resocjalizacyjnych, 
tworzenie planów oddziaływań programowych 

Cel kształcenia: Poznanie diagnoz takich jak: genetyczna, 
psychologiczna, fazy konstatująca, decyzyjna, 
prognostyczna, korektury diagnoz. Znaczenie diagnozy 
genetycznej w programowaniu procedur resocjalizacji. 
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Wiedza: 
• zna podstawową terminologię używaną w pedagogice 

resocjalizacyjnej oraz dyscyplinach pokrewnych oraz w 
praktyce pedagogicznej 

• ma uporządkowaną podstawową wiedzę o różnych 
środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach 
w nich zachodzących 

• ma uporządkowaną wiedzę na temat nieprzystosowania 
społecznego – jego przyczyn, form, objawów 

Umiejętności: 
• umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację 

celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem 
działań profesjonalnych 

• Posiada umiejętność inicjowania, organizowania i 
sprawowania opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami 
starszymi w rodzinach potrzebujących pomocy 

• Posiada umiejętność opracowywania strategii 
wychowawczych wspierających rozwój jednostki oraz 
wyrównania jej szans oświatowych, kulturowych i 
socjalnych 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
• ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się i rozwoju zawodowego 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Pojęcie i zakres diagnoz.  
Rodzaje diagnoz dla różnych diagnoz w resocjalizacji. 
Potrzeba diagnoz dla różnych procedur 
resocjalizacyjnych, programów i metod stosowanych w 
resocjalizacji.  
Praktyczne sposoby formułowania diagnoz i 
obserwacje, badanie psychologiczne. 

Metody prowadzenia  zajęć: • wykład  problemowy, wykład z prezentacją 
multimedialną, sposoby formułowania różnych 
rodzajów diagnoz resocjalizacyjnych 

• Ćwiczenia audytoryjne - prezentacja, dyskusja, analiza 
przypadków, rozwiązywanie zadań, praca indywidualna i 
w grupie 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

20 15 15 15 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

15 10 10 10 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

5 5 5 5 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

5 10 10 10 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

3 5 6 5 
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6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

2 3 4 3 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 2  2 

25 25 25 25 8.Suma liczby godzin (1+4) 

50 50 
9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1 1 1 1 

przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 2 

Sposób zaliczenia:  
• Zaliczenie z oceną 

Formy zaliczenia: 
• ustne 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
Zaliczenie ustne. 
Wymagania: poznanie i rozumienie diagnoz: genetycznej, 
psychologicznej, konstatującej, fazy, prognostycznej, decyzyjnej, i 
korektury diagnoz. Znaczenie diagnoz dla praktyki 
resocjalizacyjnej, szczególnie dla tworzenia planów oddziaływania 
programowego. 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
1. Wysocka E. (2008), Diagnoza w resocjalizacji, PWN, 

Warszawa 
2. Łokuć-Kryska I. Metody w postępowaniu resocjalizacyjm 

(1991), WSP, Bydgoszcz 
3. Bielicki R. (2010), Wybrane aspekty interpretacyjne 

problematyki diagnoz „Studia Gdańskie”, GSWH, Gdańsk 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. Bielicki E. (1991) Integracja niedostosowanych społecznie w 
małych grupach społecznych w świetle modelu diagnozy 
interakcyjnej „Studia Psychologiczne”, Z. 7, WSP, Bydgoszcz 

2. Bielicki R. (2010) Kulturotechnika resocjalizacyjna, s. 88-
101, dot. diagnozy behewiońskiej, GWSH, Gdańsk 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: prof. zw. dr hab. Eugeniusz Bielicki 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Resocjalizacja w uzależnieniach 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami 
profilaktyki i opieki 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 6 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

25 10 15      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

20 10 10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 
• ćwiczenia w obiektach Zakładu Karnego 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Pedagogika resocjalizacyjna – znajomość pojęć 
resocjalizacja, metody pracy resocjalizacyjnej. 

Cel kształcenia: Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy w 
zakresie resocjalizacji terapii osób uzależnionych. 
Student powinien rozpoznawać rodzaje uzależnień, 
znać mechanizmy uzależnień, od różnego rodzaju 
środków, a także po ukończeniu zajęć z przedmiotu 
studenci będą posiadali wiedzę na temat terapii osób 
uzależnionych, będą znać ośrodki pomocy osobom 
uzależnionym. 
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Wiedza: 
• zna podstawową terminologię używaną w 

pedagogice i dyscyplinach pokrewnych oraz w 
praktyce pedagogicznej 

• ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi 
społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach 

• ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach 
struktur społecznych i instytucjach życia 
społecznego, zachodzących w nich zmianach oraz 
istniejących między nimi relacjach 

Umiejętności: 
• potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w 

mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych 
zagadnień resocjalizacji 

• ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji 
interpersonalnej, potrafi porozumiewać się w sposób 
precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i 
technik komunikacyjnych  

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
• ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju 
zawodowego 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykład: 
1. Resocjalizacja osób uzależnionych. 
2. Rodzaje uzależnień. 
3. Formy pomocy i terapia osób uzależnionych. 
4. Profilaktyka uzależnień. 
5. Etapy uzależnienia od środków uzależniających. 

Ćwiczenia: 
1. Osobowościowe i środowiskowe 

uwarunkowania uzależnień. 
2. Rola terapeuty w procesie resocjalizacji. 
3. Problemy i zadania resocjalizacji w 

uzależnieniach. 
4. Mechanizmy uzależnień. 

Metody prowadzenia  zajęć: • Wykład / wykład problemowy/ 
• Ćwiczenia audytoryjne - praca w grupach - dyskusja 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

15 30 15 25 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

10 15 10 10 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

5 15 5 15 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

10 20 10 25 
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5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

6 10 6 10 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

4 6 4 8 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 4  7 

25 50 25 50 8.Suma liczby godzin (1+4) 

75 75 
9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1 2 1 2 

prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 3 

Sposób zaliczenia:  
• egzamin  
• zaliczenie 

Formy zaliczenia: 
• Egzamin pisemny 
Ćwiczenia: prezentacja  

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
9. Wykłady: 
- obserwacja ciągła 
-  kolokwium sprawdzające z części  omawianego materiału 
 - udział  w zajęciach  
10. Ćwiczenia: 
-   obserwacja ciągła 
-   uczestnictwo na zajęciach 
-   aktywność na zajęciach 
- przygotowanie prezentacji oraz materiałów omawianych na   
zajęciach  
 -  prezentacja przygotowanego materiału 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
1. Cz. Czekiera, Psychoprofilaktyka uzależnień 

oraz terapia i resocjalizacja osób 
uzależnionych, Lublin 2001. 

2. M. Dziewięcki, Nowoczesna profilaktyka 
uzależniń, Kielce 2001. 

3. Cz. Czekiera, Ryzyko uzależnień, Lublin 2001. 
Literatura uzupełniaj ąca: 

1. Z.B. Gaś, Profilaktyka uzależnień, Warszawa 
1993. 

3. Z.B. Gaś, Uzależnienia, skuteczność programów 
profilaktyki, Warszawa 1994. 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Marcin Szulc 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁĄ HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Praca profilaktyczno-resocjalizacyjna w środowisku 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami 
profilaktyki i opieki 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

40 15 25      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

20 10 10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Pedagogika resocjalizacyjna – znajomość pojęć 
profilaktyka, resocjalizacja. 
Patologie społeczne – znajomość pojęć niedostosowanie 
społeczne, znajomość symptomów niedostosowania 
społecznego, znajomość przyczyn i konsekwencji 
niedostosowania społecznego. 

Cel kształcenia: Zajęcia mają na celu wprowadzenie w tematykę pracy 
profilaktyczno-resocjalizacyjnej w środowisku. Po 
ukończeniu przedmiotu studenci będą dysponowali 
wiedzą, którą będą mogli zastosować w praktyce. 
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Wiedza: 
• zna podstawową terminologię używaną w pedagogice i 

dyscyplinach pokrewnych oraz w praktyce 
pedagogicznej 

• ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i 
o rządzących nimi prawidłowościach 

• ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur 
społecznych i instytucjach życia społecznego, 
zachodzących w nich zmianach oraz istniejących 
między nimi relacjach 

Umiejętności: 
• potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać 

się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące 
wybranych zagadnień resocjalizacji 

• ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji 
interpersonalnej, potrafi porozumiewać się w sposób 
precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i 
technik komunikacyjnych  

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
• ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się i rozwoju zawodowego 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykład 
1. Resocjalizacja: profilaktyka w środowisku 

lokalnym. 
       - kuratela sądowa jako alternatywa  
         resocjalizacji instytucjonalnej 
       - resocjalizacja w środowisku otwartym. 
2. Kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą. 
3. Działalność ognisk wychowawczych. 
4. Monar w systemie pomocy i resocjalizacji 

młodzieży niedostosowanej społecznie. 
Ćwiczenia 

1. Indywidualny dobór metod, form i środków 
resocjalizacyjnych w systemie resocjalizacji. 

2. Szkoła w systemie resocjalizacji młodzieży 
niedostosowanej społecznie. 

3. Praca profilaktyczna z rodziną młodzieży 
zagrożonej niedostosowaniem społecznym. 

Metody prowadzenia  zajęć: • Wykład / wykład problemowy/ 
• Ćwiczenia audytoryjne - praca w grupach - dyskusja 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

20 30 15 25 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

15 25 10 10 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

5 5 5 15 
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4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

5 20 10 25 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

3 10 5 10 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

2 6 5 8 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 4  7 

25 50 25 50 8.Suma liczby godzin (1+4) 

75 75 
9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1 2 1 2 

studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 3 

Sposób zaliczenia:  
• egzamin 
• zaliczenie 

Formy zaliczenia: 
• pisemny 
Ćwiczenia: prezentacja  

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
11. Wykłady: 
- obserwacja ciągła 
-  kolokwium sprawdzające z części  omawianego materiału 
 - udział  w zajęciach  
12. Ćwiczenia: 
-   obserwacja ciągła 
-   uczestnictwo na zajęciach 
-   aktywność na zajęciach 
- przygotowanie prezentacji oraz materiałów omawianych na   
zajęciach  
 -  prezentacja przygotowanego materiału 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
1. L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna, 

Warszawa 1993. 
2. J. Kusztal, System resocjalizacji młodzieży 

niedostosowanej społecznie w Polsce i w 
Niemczech, Kraków 2009. 

Literatura uzupełniaj ąca: 
1. B. Urban, Profilaktyka społeczna i 

resocjalizacja młodzieży, Mysłowice 2004. 
2. B. Urban, Zaburzenia w zachowaniu i 

przestępczość młodzieży, Kraków 2000. 
Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:  
dr hab. prof. nadzw. Opora Robert 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy kuratora sądowego, społecznego i zawodowego 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami 
profilaktyki i opieki 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogika  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

50 20 30      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

30 10 20      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

pedagogika resocjalizacyjna, psychologia ogólna, 
psychologia wychowawcza – opanowanie w/w 
przedmiotów w stopniu pozwalającym na korzystanie z 
ich podstawowych treści 

Cel kształcenia: Poznanie podstawowych pojęć z zakresu metodyki 
pracy kuratora sądowego, poszerzanie zakresu wiedzy i 
umiejętności rozwiązywania problemów, przyczyn 
niedostosowania społecznego, metod oceny 
funkcjonowania osób dozorowanych i nadzorowanych. 
Omówienie głównych modeli postępowania kuratora, 
kształtowanie praktycznych umiejętności studentów w 
zakresie pracy kuratorskiej. 
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Wiedza: 
• zna podstawową terminologię związaną z metodyką pracy 

kuratora 
• ma elementarną wiedzę o metodach i formach pracy 

kuratora 
• ma uporządkowaną wiedzę na temat norm i zasad 

etycznych obowiązujących w pracy kuratora 
• ma podstawową wiedzę o strukturach i funkcjonowaniu 

instytucji resocjalizacyjnych 
Umiejętności: 

• potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w 
mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych 
zagadnień metodyki pracy kuratora 

• ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji 
interpersonalnej, potrafi porozumiewać się w sposób 
precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i 
technik komunikacyjnych z osobami nadzorowanymi oraz 
instytucjami zwierzchnimi 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
• ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się i rozwoju zawodowego 

• rozumie specyfikę pracy mediatora 
Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Historia kuratorskiej służby sądowej w Polsce i na 
świecie.  
Zadania kuratora sądowego w polskim systemie 
probacji, analiza aktualnie obowiązujących aktów 
prawnych określających zawód kuratora sądowego. 
Krytyka kary pozbawienia wolności w świetle teorii i 
praktyki.  
Casework – podstawy aksjologiczne i wykorzystanie. 
Oddziaływanie resocjalizacyjne wobec skazanych w 
warunkach kurateli sądowej 

Metody prowadzenia  zajęć: - wykład z prezentacją multimedialną 
- ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów źródłowych z 
dyskusją praca w grupach 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

20 35 15 25 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

20 30 10 20 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

 5 5 5 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

5 15 10 25 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

3 8 6 15 
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6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

2 4 4 6 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 3  4 

25 50 25 50 8.Suma liczby godzin (1+4) 

75 75 
9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

2 2 2 2 

przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

4 4 

Sposób zaliczenia:  
• Egzamin 
• zaliczenie 

Formy zaliczenia: 
• Wykład: 

- egzamin pisemny (weryfikacja końcowa) 
• Ćwiczenia:  

            - kolokwium (weryfikacja końcowa) 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
13. Wykłady: 
- obserwacja ciągła 
-  kolokwium sprawdzające z części  omawianego materiału 
 - udział  w zajęciach  
14. Ćwiczenia: 
-   obserwacja ciągła 
-   uczestnictwo na zajęciach 
-   aktywność na zajęciach 
- przygotowanie prezentacji oraz materiałów omawianych na   
zajęciach  
 -  prezentacja przygotowanego materiału 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
• Paszkiewicz A.: Podmiotowe traktowanie 

wychowanka w pracy rodzinnego kuratora 
sądowego. Lublin 2006; 

• Kozaczuk F, Radochoński M. Aktualne problemy 
pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej 
Rzeszów 2000; 

• Pytka L  Pedagogika resocjalizacyjna  Warszawa 
2001 

Literatura uzupełniaj ąca: 
• Bielicki E., Z problematyki resocjalizacyjnej, 

Bydgoszcz 2005 
• M. Dudek, Wybrane obszary dysfunkcjonalności 

rodziny, Krasnystaw 2010  
• Ostrihańska Z., Greczuszkin A.: Praca z 

indywidualnym przypadkiem w nadzorze 
rodzinnego kuratora sądowego. Lublin 2005 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Roman Bielicki 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Wybrane formy poradnictwa w resocjalizacji 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami 
profilaktyki i opieki 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 6 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

30 15 15      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

20 10 10      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Student zna zakres zainteresowań pedagogiki 
resocjalizacyjnej oraz elementarna wiedza z zakresu 
rozwoju człowieka 

Cel kształcenia: Zapoznanie studenta ze specyfiką wybranych form 
poradnictwa oraz ich użyteczności w procesie 
resocjalizacji. 
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Wiedza: 
• zna podstawową terminologię używaną w pedagogice i 

dyscyplinach pokrewnych oraz w praktyce 
pedagogicznej 

• ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów 
komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich 
prawidłowości i zakłóceń 

• ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania 
elementarnych zadań, normach i procedurach 
stosowanych w różnych obszarach działalności 
pedagogicznej 

Umiejętności: 
• ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji 

interpersonalnej, potrafi porozumiewać się w sposób 
precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i 
technik komunikacyjnych z osobami 
nadzorowanymi oraz instytucjami zwierzchnimi 

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
• ma świadomość poziomu swojej wiedzy i 

umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego 
dokształcania się i rozwoju zawodowego 

• rozumie specyfikę pracy mediatora 
Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykłady: 
1. Zapoznanie z pojęciem poradnictwa 
psychologicznego oraz omówienie różnic między nim   
a innymi  formami pomocy psychologicznej 
2. Zaprezentowanie najważniejszych podejść oraz ich 
użyteczność w kontekście pracy resocjalizacyjnej 
Ćwiczenia: 
1. Zapoznanie z podstawowymi informacjami na temat 
budowania kontaktu między terapeutą a podopiecznym  
2. Podkreślenie wagi etycznego zachowania się 

Metody prowadzenia  zajęć: - wykład z prezentacją multimedialną 
- ćwiczenia audytoryjne: analiza tekstów źródłowych z 
dyskusją praca w grupach 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 

1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

20 25 15 20 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

15 15 10 10 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

5 10 5 10 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

5 25 10 30 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 
 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

3 10 6 15 
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6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

2 8 4 8 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 7  7 

25 50 25 50 8.Suma liczby godzin (1+4) 

75 75 
9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1 2 1 2 

przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

3 3 

Sposób zaliczenia:  
• zaliczenie z oceną 

Formy zaliczenia: 
• Wykład: 

- egzamin pisemny (weryfikacja końcowa) 
• Ćwiczenia:  

            - kolokwium (weryfikacja końcowa) 

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
15. Wykłady: 
- obserwacja ciągła 
-  kolokwium sprawdzające z części  omawianego materiału 
 - udział  w zajęciach  
16. Ćwiczenia: 
-   obserwacja ciągła 
-   uczestnictwo na zajęciach 
-   aktywność na zajęciach 
- przygotowanie prezentacji oraz materiałów omawianych na   
zajęciach  
 -  prezentacja przygotowanego materiału 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
• Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, PWN 

2010 
• Feltham C., Psychoterapia i poradnictwo, GWP 

planowane wydanie 2012  
Literatura uzupełniaj ąca: 

• Trempała J., Psychologia Rozwoju człowieka, PWN 
2011 

• Harwas – Napierała B., Trempała J., Psychologia 
rozwoju człowieka, tom 2 i 3, PWN 2010 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej:  
prof. dr hab. Bielicki Eugeniusz 
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OPIS PRZEDMIOTU  

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA W GDA ŃSKU 

Nazwa przedmiotu: Instytucje pomocy społecznej 
 

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Kod 
przedmiotu 

Nazwa specjalności 
studiów/specjalizacji studiów: 

 
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami 
profilaktyki i opieki 
 

 

Jednostka prowadząca dany 
kierunek studiów/przedmiot 

Wydział Pedagogiki  

Profil/profile kształcenia PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI 

Język wykładowy: polski 

Kategoria przedmiotu: specjalnościowy 

Status przedmiotu: Obligatoryjny w ramach modułu 
 

Poziom studiów:  
pierwszego stopnia 

Rok: III Semestr: 5 

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych: 

RAZEM  wykład  ćwiczenia laboratoria  projekty  konwersatoria 

 

seminarium/ 

proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

35 15 20      

Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych: 

RAZEM wykład ćwiczenia  laboratoria projekty konwersatoria 
 

seminarium/ 
proseminarium 

praktyka 
zawodowa 

30 15 15      

Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 
• zajęcia w sali dydaktycznej 
• ćwiczenia w obiektach Zakładu Karnego 

Określenie przedmiotów 
wprowadzających wraz 
z wymaganiami wstępnymi: 

Znajomość pojęć: pomoc społeczna, profilaktyka 

Cel kształcenia: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z systemem i 
organizacją pomocy społecznej w Polsce, zasadami 
funkcjonowania, strukturą organizacyjną instytucji 
pomocy społecznej (na poziomie gminy, powiatu, 
województwa), infrastrukturą pomocy społecznej z 
uwzględnieniem sytuacji, wieku, rodzaju potrzeb a 
także procedurami w zakresie udzielania świadczeń 



Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie projektowania planów studiów i programów kształcenia, ich realizacji i oceny rezultatów 

 292 

Wiedza: 
• zna podstawową terminologię używaną w 

pedagogice i dyscyplinach pokrewnych oraz w 
praktyce pedagogicznej 

• ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi 
społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach 

• ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach 
struktur społecznych i instytucjach życia 
społecznego, zachodzących w nich zmianach oraz 
istniejących między nimi relacjach 

Umiejętności: 
• potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w 

mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych 
zagadnień resocjalizacji 

• ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji 
interpersonalnej, potrafi porozumiewać się w sposób 
precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i 
technik komunikacyjnych  

Efekty kształcenia: 
  

Kompetencje społeczne: 
• ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, 

rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju 
zawodowego 

Pełny opis przedmiotu/treści 
programowe 
 

Wykład: 
1. Założenia, cele i instrumenty polityki 

społecznej. 
2. Funkcje instytucji społecznych. 
3. Struktura organizacyjna pomocy społecznej. 
4. Oferta instytucji pomocy społecznej z 

uwzględnieniem potrzeb określonych grup 
społecznych. 

5. Kadra instytucji pomocy społecznej. 
6. Zasoby lokalne i ich wpływ na funkcjonowanie 

pomocy społecznej. 
7. Zakres i rodzaje zabezpieczenia społecznego w 

ujęciu pomocy społecznej. 
8. Procedury i kryteria kwalifikujące do świadczeń 

pomocy społecznej. 
9. Procedury i kryteria kwalifikujące do świadczeń 

pomocy społecznej. 
Ćwiczenia: 

1. Rola pomocy społecznej wobec osób, które zostały 
skazane za przestępstwo 

2. Pracownik socjalny w systemie pomocy społecznej. 
3. Prawne uwarunkowania pomocy społecznej 

uzależnieniach. 
4. Działalność instytucji pomocy społecznej 

Metody prowadzenia  zajęć: • Wykład / wykład problemowy/ 
• Ćwiczenia audytoryjne - praca w grupach - dyskusja 

Średnia liczba godzin na 
zrealizowanie aktywności 

Stacjonarne 
 

Niestacjonarne 
 

 
Obciążenie pracą studenta/ 
punkty ECTS 
 
 

Formy aktywności 
 

W AF W AF 
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1. Godziny kontaktowe z 
nauczycielem akademickim 
(2+3) 

20 30 20 25 

2. Godziny realizowane ze 
studentem wliczane do pensum 

15 20 15 15 

3. Godziny realizowane ze 
studentem nie wliczane do 
pensum 

5 10 5 10 

4. Godziny bez udziału 
nauczyciela akademickiego 
Razem rubryki (5+6+7) 

5 20 5 25 

5. Przygotowanie się do zajęć, 
w tym studiowanie zalecanej 
literatury, 

3 10 6 10 

6.Opracowanie 
wyników/przygotowanie do 
egzaminu, zaliczenia, 
kolokwium, inne 

2 6 2 8 

7. Przygotowanie raportu, 
prezentacji, dyskusji 

 4  7 

25 50 25 50 8.Suma liczby godzin (1+4) 

75 75 
9.Sumaryczna liczba punktów 
ECTS dla prowadzonej formy 
zajęć 

1 1 1 1 

 
 
 
Strategia obliczania / szacowania punktów 
ECTS odbywa się w oparciu o następujące 
założenia:  
1 punkt ECTS oznacza 25- 30 godzin pracy 
studenta w różnych formach. 
Szczegółowe zasady przyporządkowania 
punktów ECTS są zgodne z ustaleniami 
dokonanymi w ramach jednostki 
prowadzącej kierunek. 
Ogólne informacje co do 
przyporządkowania punktów ECTS 
przedstawione są w „Przewodniku po 
sylabusie” 

10. Sumaryczna liczba 
punktów ECTS dla 
przedmiotu 

2 2 

Sposób zaliczenia:  
• Zaliczenie z oceną 
• zaliczenie 

Formy zaliczenia: 
• pisemna 
Ćwiczenia: prezentacja  

Forma i  sposób zaliczenia  oraz 
kryteria oceny lub wymagania  
 
 

Podstawowe kryteria:  
17. Wykłady: 
- obserwacja ciągła 
-  kolokwium sprawdzające z części  omawianego materiału 
 - udział  w zajęciach  
18. Ćwiczenia: 
-   obserwacja ciągła 
-   uczestnictwo na zajęciach 
-   aktywność na zajęciach 
- przygotowanie prezentacji oraz materiałów omawianych na   
zajęciach  
 -  prezentacja przygotowanego materiału 

Wykaz literatury : Literatura podstawowa: 
1. Żukiewicz A. pomoc społeczna a modele polityki 
społecznej, Kraków 2009 
2. Frysztacki K. Siła i słabość państwowej pomocy 
społecznej, Bydgoszcz 2008 
3. Zalewski D. Opieka i pomoc społeczna, Warszawa 2005 
Literatura uzupełniaj ąca: 
Hrynkiewicz J. Zakres i kierunki zmian w pomocy 
społecznej, Warszawa 2004 
2.Łuczyńska M. Instytucja pomocy społecznej, Katowice 
1998 

Nazwiska i imiona osób prowadzących/osoby prowadzącej: dr Marcin Szulc 
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