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Psychologiczne 
podstawy edukacji 60 

Psychologia jako nauka o człowieku i jego funkcjonowaniu.  
Podstawowe teorie, kierunki i terminy psychologii. 
Poznanie zmysłowe i umysłowe w procesie odbioru i 
przetwarzania informacji. 
Psychologiczne mechanizmy wyzwalania różnorakich form 
aktywności ucznia. 
Motywacja w procesie edukacyjnym, teorie motywacji. 
Osobowość i różnice indywidualne, zestawienie teorii osobowości. 
Zaburzenia procesów poznawczych, zaburzenia psychoruchowe, 
zaburzenia umiejętności szkolnych. 
Prawidłowości rozwoju dzieci i młodzieży w wybranych 
przedziałach wiekowych. 
Przydatność dorobku psychologii rozwojowej w pracy 
nauczyciela. 
Rekomendacje psychologii kształcenia w nauczaniu i uczeniu się. 

Teoria wychowania 34 

Istota i przedmiot badań teorii wychowania. 
Cele wychowania i ich operacjonalizacja. 
Rola wartości w wychowaniu. 
Charakterystyka podstawowych środowisk wychowawczych 
dziecka (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza, media). 
Nagrody i kary w wychowaniu. 
Nauczyciel w relacji z uczniem. 
Współpraca rodziny i szkoły w procesie edukacji dziecka. 
Metody wychowania. 
Samowychowanie jako rezultat zabiegów wychowawczych. 
Podmiotowość w wychowaniu. 

Multimedia w edukacji 20 

Wybrane określenia technologii kształcenia. 
Cechy i zasady tworzenia użytkowego komputerowego programu 
dydaktycznego. 
Potencjalne zagrożenia technik komputerowych. 
Możliwości wykorzystania internetu w edukacji szkolnej. 

Pedagogika 40 

Historyczne dziedzictwo oświatowo-wychowawcze: powszechne i 
polskie. 
Pedagogika – nauka o wychowaniu. 
Sylwetki wybitnych pedagogów i ich poglądy. 
Prawa dziecka – prawa i obowiązki ucznia. 
Aktualne problemy oświaty i wychowania. 
Koncepcje szkoły jako instytucji społecznej. 
Wychowanie dla pokoju – wychowaniem obywatelskim. 

Podstawy kształcenia 
ogólnego i 
zawodowego 

50 

Przedmiot i zakres badań dydaktyki ogólnej i zawodowej 
Kierunki zmian w kształceniu ogólnym i zawodowym. 
Procesy, podmioty oraz współczynniki oddziaływań 
dydaktycznych. 
Taksonomia celów kształcenia ogólnego i zawodowego 
Zasady doboru i układu treści kształcenia. 
Ogniwa procesu kształcenia w toku podającym i poszukującym. 



Typy zajęć w kształceniu ogólnym i zawodowym (strategie zajęć 
teoretycznych, laboratoryjnych i praktycznych) 
Kształcenie szerokoprofilowe, wąskoprofilowe i modułowe. 
Ewaluacja w procesie dydaktycznym. 

Etyka zawodu 
nauczycielskiego 8 

Przedmiot zainteresowań etyki zawodowej. 
Kodeks etyczny zawodu nauczycielskiego. 
Zasady etyki zawodowej. 
Źródła  zachowań etycznych. 
Niewłaściwe zachowania w zawodzie nauczyciela. 

Bezpieczeństwo i 
higiena pracy w szkole  6 

Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy, w tym dotyczące: praw 
i obowiązków nauczycieli i dyrektora szkoły z zakresu bhp. 
Ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi 
i niebezpiecznymi, występującymi na stanowiskach pracy 
nauczycieli oraz metody ochrony przed zagrożeniami w czasie 
zajęć dydaktycznych. 
Organizacja stanowisk pracy z komputerami oraz innymi 
urządzeniami i maszynami. 
Zasady postępowania w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń 
(pożaru, awarii, itp.), w tym zasady udzielania pomocy 
przedlekarskiej w razie wypadku. 
Ocena ryzyka zawodowego w systemie zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Metodyka nauczania 
przedmiotu 30 

Cele i zadania metodyki nauczania teoretycznych i praktycznych 
przedmiotów. 
Zasady nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów. 
Metody i formy nauczania danego przedmiotu. 
Środki dydaktyczne w kształceniu. 
Planowanie pracy dydaktycznej i przygotowanie się to zajęć. 
Kontrola i ocena wyników nauczania. 
Wykorzystanie wiedzy dydaktycznej do interpretacji trudności i 
zagrożeń w nauczaniu danego przedmiotu. 
Dokumentacja pedagogiczna nauczyciela 

Kierunki reform 
edukacyjnych 8 

Międzynarodowy wymiar edukacji szkolnej i pozaszkolnej. 
Cele i znaczenie edukacji w społeczeństwie obywatelskim. 
Wyniki reform edukacyjnych – próba uogólnień i wniosków. 

Emisja głosu 14 

Emisja głosu – nauka i sztuka. 
Fizjologia i patologia głosu. 
Harmonijna współpraca narządu oddechowego, fonacyjnego i 
artykulacyjnego. 
Ćwiczenia prawidłowego oddechu, artykulatorów i  poprawnej 
dykcji. 
Ustawienie głosu. 
Ćwiczenia na tekstach mówionych i śpiewanych. 
Higiena głosu.  

Praktyka 
psychologiczno 
pedagogiczna 

150 

Spotkanie z dyrektorem szkoły nt. organizacji procesu 
dydaktyczno – wychowawczego w szkole. 
Spotkanie z opiekunem praktyki i ustalenie planu hospitacji i 
samodzielnych lekcji studenta. 
Hospitacja lekcji z przedmiotów kierunkowych i pokrewnych wraz 
z omówieniem.  
Zapoznanie się z pracą warsztatów szkolnych, hospitacja zajęć 
praktycznej nauki zawodu wraz z omówieniem. 
Samodzielne prowadzenie lekcji z przedmiotów kierunkowych. 
Omówienie przygotowania konspektów lekcji, wymiana 
spostrzeżeń pohospitacyjnych, uzasadniona ocena opiekuna w 



konspektach lekcji. 
Hospitacja lekcji wychowawczej wraz z omówieniem. 
Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych. 
Podsumowanie praktyki pedagogicznej (wpis do dzienniczka 
opinii opracowanej przez opiekuna, zawierającej zalety i wady 
przygotowania merytorycznego i metodycznego studenta).  

Razem: 420  

 


